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RESUMO 

Acabamento insatisfatório da peça usinada e baixa durabilidade de ferramentas são

exemplos de problemas enfrentados no processo de usinagem. Um dos principais motivos

causadores desses problemas diz respeito ao fenômeno de vibração auto-excitada conhecido

como chatter. Ocorre quando a superfície ondulada deixada pelo passe anterior da ferramenta

excita a própria ferramenta.  Usualmente,  a  Função de Resposta em Frequência (FRF) de

ponta de fresa de topo é obtida através de um ensaio dinâmico de impacto e é fundamental

para  o  cálculo  do  diagrama  de  estabilidade  e,  consequentemente,  para  prevenção  e

identificação  do fenômeno  de  chatter.  Este  trabalho  avalia  a  viabilidade  de  utilização  de

métodos  de  subestruturação  na  estimação  da  FRF  de  ponta  de  fresa  de  topo.  Ou  seja,

considera  características  dinâmicas  de  duas  subestruturas  separadamente  (ferramenta  e

máquina)  para  estimar  a  característica  da  montagem final.  Para  tal,  o  trabalho  analisa  a

aplicação de três métodos de subestruturação dinâmica com o objetivo de prever a FRF de

ponta de uma fresa de topo. Os métodos são: Receptance Coupling Substructure Analysis

(RCSA)  por  graus  de  liberdade  rotacionais,  RCSA  acoplado  em  dois  pontos  e  Modelo

Agrupado. Para isso, são implementados métodos de subestruturação dinâmica baseados em

acoplamento de receptâncias e redução modal de Craig-Bapton para um modelo numérico

baseado  no  método  de  elementos  finitos  com  algoritmos  desenvolvidos  em  SCILAB

utilizando  geometrias  simplificadas.  São  também  desenvolvidas  análises  modais

experimentais e modelos numéricos em elementos finitos utilizando geometrias mais precisas

por meio de software comercial. O método de Modelo Agrupado apresentou bons resultados,

mas  com imprecisões  que  aumentam conforme o  aumento  da  frequência  de  interesse.  O

método de RCSA por graus de liberdade rotacionais apresentou distorções vindas de o método

realizar  multiplicações  em FRFs obtidas experimentalmente,  onde os valores próximos de

zero obtidos causam erros numéricos. Ao final, o método de RCSA acoplado em dois pontos

se mostrou mais adequado para entregar resultados consistentes.

Palavras-chave:  subestruturação  dinâmica,  craig-bampton,  receptance  coupling,  FRF  de

ponta de ferramenta, prevenção de chatter.



ABSTRACT

Rough finishing of parts surface and low lifespan of tools are examples of problems

faced in machining. One of the maid causes for said problems is the self-excited vibration

known as chatter. It happens when the rough surface left by the last pass of the tool excites the

tool itself. Usually, the tooltip Frequency Response Function (FRF) is obtained by a dynamic

impact  test  and is  critical  to  the elaboration  of the Stability  Lobe Diagram, and hence to

identification  and  prevention  of  chatter.  This  dissertation  evaluates  the  viability  of  using

substructuring methods in the estimation of tooltip FRF, ie, considers dynamic properties of

two separate substructures (machine and tool) to estimate the dynamic characterization of the

final assembly.  To do so, this dissertation analyses the application of three substructuring

methods with the goal of predicting the tooltip FRF. The methods are: Receptance Coupling

Substructure Analysis (RCSA) considering rotational degrees of freedom, two-points coupled

RCSA and lumped model. To evaluate the viability of the methods, dynamic substructuring

methods  based  on  receptance  coupling  and  Craig-Bampton  modal  reduction  for  a  finite

element  based  model  are  implemented,  with  algorithms  developed  in  SCILAB  using

simplified geometries. Experimental modal analysis, and finite element models using more

precise  geometries  using  a  commercial  software,  are  also  developed.  The  lumped  model

method showed good results, but with an imprecision that grows with the increase of the

frequency  of  interest.  The  RCSA  considering  rotational  degrees  of  freedom  showed

distortions  coming from multiplications  made with experimental  data,  where the obtained

values  are  too  close  to  zero  and  cause  numerical  errors.  The  two-points  coupled  RCSA

showed to be the fittest to deliver consistent results.

Keywords:  dynamic  substructuring,  craig-bampton,  receptance  coupling,  tool-tip  FRF,

chatter prevention.
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 1 INTRODUÇÃO 

Usinagem  é  um  dos  processos  de  fabricação  mais  difundidos  do  mundo,  sendo

largamente  utilizada  na  indústria,  o  que  motiva  a  busca  constante  por  melhorias  neste

processo. A vibração auto-excitada  chatter,  fenômeno largamente estudado (QUINTANA e

CIURANA,  2011;  ALTINTAS  e  WECK,  2004;  STÉPAN,  2001),  é  causa  de  grandes

problemas em usinagem, como acabamento  insatisfatório na peça e baixa durabilidade  de

ferramenta, entre outros.

Chatter resulta de um mecanismo de auto-excitação na geração de cavaco durante

operações de usinagem.  Um dos modos estruturais  do sistema máquina-ferramenta-peça é

inicialmente excitado pelas forças de usinagem. Uma superfície ondulada deixada pelo último

passe da ferramenta na peça é removida durante o passe seguinte, o que também deixa uma

superfície ondulada na peça devido a vibrações estruturais. Dependendo da fase entre duas

ondas  sucessivas,  a  espessura  máxima  do  cavaco  pode  crescer  exponencialmente  se  a

frequência  de  chatter for  próxima  a  um  dos  modos  estruturais  dominantes  no  sistema

(ALTINTAS,  2012).  Esse  fenômeno  regenerativo  é  particularmente  perigoso  por  crescer

como resultado da modulação dinâmica da espessura do cavaco, levando a variação instável

da  força  de  corte  e  consequente  movimento  da  ferramenta,  resultando  em  acabamento

superficial pobre, aumento de desgaste e possível falha da ferramenta (GROSSI et al., 2016).

A predição de Chatter requer Funções de Resposta em Frequência (FRF) na ponta da

ferramenta,  que  podem  ser  identificadas  com  precisão  por  ensaio  modal.  Contudo  este

procedimento consome tempo e não é adequado para aplicação industrial,  pois devem ser

feitas medições para cada ferramenta acoplada à máquina (MONTEVECCCHI et al., 2016).

Como a ferramenta é geralmente a peça mais flexível do arranjo, e a mais apta a vibrar, o

comportamento  dinâmico  da  máquina  pode  mudar  significativamente  com  uma  nova

ferramenta acoplada ao eixo-árvore. (GROSSI et al., 2016). Predições analíticas ou baseadas

em Elementos Finitos para toda a cadeia cinética de eixo-árvore e máquina-ferramenta não

são  precisas,  pois  amortecimentos  e  rigidez  não  são  conhecidos  antes  de  a  máquina  ser

construída. Técnicas numéricas são muito úteis no estágio de projeto da máquina, mas não

podem ser  utilizadas  efetivamente  para o processo de planejamento  de produção (PARK,

ALTINTAS e MOVAHHEDY, 2003).
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A comunidade científica tem tentado superar estas limitações propondo metodologias

baseada em análise  de subestruturação.  Técnicas  eficientes  de  subestruturação  aceleram a

análise  em elementos  finitos  e  permitem otimização  vibroacústica  de sistemas complexos

(KODRIČ, ČEPON e BOLTEŽAR, 2021).

Metodologias  de  subestruturação  híbridas  numérico-experimentais  são  capazes  de

estimar  a  dinâmica  da  ponta  de  ferramenta  em  conformidade  com  qualquer  ferramenta

desejada usando uma série de medições experimentais  em uma ferramenta de referência e

modelos  numéricos  das  ferramentas  de  interesse  (ALBERTELLI,  GOLETTI  e  MONNO,

2013).  Alguns autores, Ji et al. (2018), Park, Altintas e Movahhedy (2003), Hu, Sun e Yin

(2014),  Albertelli,  Goletti e Monno (2013)  e  Schmitz  (2000),  dentre  outros,  investigaram

abordagens híbridas numérico-experimentais para identificação de FRF de ponta de fresa de

topo.  Esses  métodos são baseados em testes  experimentais  na  máquina  sem a ferramenta

acoplada, adicionando a contribuição da dinâmica da ferramenta por modelagens numéricas

ou  analíticas.  Receptance  Coupling  Substructure  Analysis (RCSA)  (ou  análise  de

subestruturas por acoplamento de receptâncias) é a técnica híbrida mais usada. A resposta em

frequência de um sistema específico é predita combinando as respostas de suas subestruturas

(MONTEVECCHI et al., 2017).

T. L. Schmitz (2000) foi o primeiro a propor RCSA aplicada com o objetivo de prever

a resposta dinâmica da ponta de ferramenta. Ele demonstrou que em RCSA, FRF analíticas ou

experimentais para os componentes individuais são usadas para prever a resposta dinâmica

final do conjunto. FRF experimentais só são requeridas na coordenada de interesse (ponta da

ferramenta)  e  quaisquer  coordenadas  de  conexão.  Outros  pesquisadores  se  propuseram  a

refinar seu método. Park, Altintas e Movahhedy (2003), por exemplo, foi proposto um RCSA

híbrido entre experimental  e modelo de elementos finitos (FEM, do inglês  Finite Element

Model), acoplando-se FRF’s obtidas experimentalmente do eixo-árvore com FRF’s obtidas de

um FEM da ferramenta e seu suporte. Neste modelo incluem-se deslocamentos rotacionais,

considerando que a ferramenta  torce dentro do suporte, que age como uma mola torsional.

Dessa  maneira, o  deslocamento  rotacional  da  ferramenta  no  acoplamento  não  pode  ser

negligenciado  para  uma  construção  precisa  da  FRF  na  ponta  de  ferramenta  (PARK,

ALTINTAS e MOVAHHEDY, 2003). Considerar a influência dos deslocamentos rotacionais

no modelo é necessário, pois o comportamento dinâmico de uma estrutura, usando um modelo

de  resposta,  só  é  completamente  descrito  quando  todas  as  relações  de  resposta  versus

2



excitação são conhecidas. É sabido que um modelo de resposta completo é inacessível na

prática, pois as respostas envolvem deslocamentos translacionais e rotacionais, e as excitações

são  devido  a  forças  e  momentos  aplicados  (MAIA  e  SILVA,  2021).  Para  contornar  o

problema  da  obtenção  de  deslocamentos  rotacionais,  propôs-se  (MONTEVECCHI  et  al.,

2017)  fazer  o  acoplamento  por  dois  pontos  rigidamente  conectados,  de  modo  a  obter  a

precisão do acoplamento considerando deslocamentos rotacionais, mas necessitando apenas

de deslocamentos translacionais.

Outros  modelos  de  subestruturação  também foram desenvolvidos,  como o  modelo

agrupado (GROSSI et al., 2016), que propõe que um modelo da máquina incluindo o suporte

de ferramenta  é caracterizado experimentalmente  e  acoplado com um modelo preciso em

elementos  finitos  da  ferramenta.  O  Método  é  desenvolvido  totalmente  no  ambiente  de

elementos  finitos,  permitindo incluir  qualquer modelo de ferramenta,  viga,  sólido ou uma

combinação dos dois. A rigidez de contato ferramenta-suporte é identificada usando o FEM

do suporte e técnica de redução modal. O modelo agrupado (grossi et al., 2016) é conectado

com  a  ferramenta  pela  técnica  numérica  de  redução  modal  de  craig-bampton  (craig  e

BAMPTON, 1968).

 1.1 Objetivos Geral e Específicos

 1.1.1 Geral

Aplicar técnicas de subestruturação baseada em frequência (FBS, do inglês Frequency

Based Substructuring) e síntese modal de componentes (CMS, do inglês  Component Mode

Synthesis), com foco em estudo de caso para métodos de acoplamento que visam prever FRF

de ponta de fresa de topo de forma confiável.

 1.1.2 Específicos 

Implementar métodos de acoplamento FBS  RCSA e CMS redução modal de Craig-

Bampton em ambiente de elementos finitos.

Realizar estudo de caso e descobrir problemas e dificuldades em implementar modelos

híbridos  experimentais-computacionais  de  modelo  agrupado  conectado  à  ferramenta  por
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subestruturação de Craig-Bampton,  RCSA baseado em dois pontos e RCSA considerando

graus de liberdade de rotação para obtenção de FRF direta de ponta de fresa de topo.

 1.2 Metodologia

Foram  elaboradas  duas  subestrutras  e  uma  estrutura  equivalente  às  subestruturas

acopladas em modelo FEM unidimensional implementado em Scilab. O código utilizado para

tais barras é sempre o mesmo, alterando-se apenas dimensões e condições de contorno de

acordo com cada barra que se deseja.

Sobre o modelo FEM unidimensional, foram realizados acoplamentos por RCSA e por

redução modal de Craig-Bampton. O modelo equivalente às estruturas acopladas é usado para

verificar a acuidade dos métodos de acoplamento. É feita uma comparação de precisão entre

os métodos de acoplamento.

Após a etapa numérica, foram realizados testes de impacto, de modo a obter as FRF’s

necessárias aos  métodos de predição de FRF de ponta de fresa de topo estudados. Foram

realizados testes de impacto específicos ao método RCSA com RDOF. Para os métodos de

RCSA acoplado em dois pontos e modelo agrupado, os mesmos testes de impacto são capazes

de servir a ambos os métodos.

Um modelo em FEM de um suporte de ferramenta tipo cone, com sua respectiva porca

e pinça foi implementado em software Ansys, para se extrair as FRFs e matrizes de massa e

rigidez necessárias aos métodos de predição de FRF de fresa de topo RCSA acoplado em dois

pontos e modelo agrupado. Ao método de RCSA com RDOF, o modelo em elementos finitos

utilizado foi o unidimensional em SCILAB.

Utilizando os dados obtidos com os acoplamentos desenvolvidos, testes de impacto e

modelo FEM, conclusões são obtidas a respeito da aplicabilidade dos métodos de predição de

FRF de fresa de topo.

 1.3 Justificativa 

O modo mais confiável de se computar FRF de ponta de fresa de topo é análise modal

experimental, geralmente executada por teste de impacto com martelo modal. Entretanto, esse

procedimento consome tempo, já que para cada ferramenta um novo teste deve ser executado,

limitando sua aplicação no contexto industrial (MONTEVECCHI et al., 2017), o que justifica
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a aplicação de métodos computacionais de identificação de frf de ponta de ferramenta. A FRF

de ponta de ferramenta é utilizada na elaboração de diagrama de estabilidade. O diagrama de

estabilidade  é  utilizado  na  prevenção  de  chatter,  e  evitar  chatter é  necessário  para  um

satisfatório acabamento  da peça usinada.  Na figura 1.2 está  um exemplo de diagrama de

estabilidade. É desejável que o processo de corte ocorra sempre dentro da área estável, em

cinza escuro, onde não ocorre chatter.

Figura 1.2 – Diagrama de Estabilidade

(VNUKOV, 2017)

A  utilização  de  acoplamentos  matemáticos  permite  obter  previsibilidade  do

comportamento  vibracional  da  máquina  sem  a  necessidade  de  desenvolver  um  modelo

totalmente em elementos finitos, visto que predições de FRF para toda a cadeia cinemática de

Spindle e sistema de máquina-ferramenta não é preciso, pois a rigidez e amortecimento em

cada  junção  não  é  conhecida  antes  de  a  máquina  ser  montada  (PARK,  ALTINTAS  e

MOVAHHEDY, 2003). O uso de FEM apenas na ferramenta e suporte de ferramenta permite

que  a  ferramenta  no  modelo  seja  trocada  por  outra,  enquanto  a  modelagem  das  partes

imutáveis da máquina permanece a mesma, o que dá versatilidade às técnicas desenvolvidas

neste trabalho.

 1.4 Estrutura do Trabalho

Este trabalho está elaborado em 5 capítulos. 
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O capítulo 2 se inicia apresentando os tipos principais de subestruturação. Após isso, é

apresentada a definição de Subestruturação Baseada em Frequência (FBS), e introduzidos os

acoplamentos por RCSA. É apresentada também a Síntese Modal de Componentes (CMS), e a

partir dela a formulação para se desenvolver a subestruturação de Craig-Bampton.

No capítulo  3 são apresentados os  métodos de desenvolvimento  dos  acoplamentos

realizados,  detalhando  os  modelos  em  elementos  finitos  utilizados  e  os  experimentos

efetuados  para  estudo  de  implementação  dos  métodos  de  predição  de  FRF  de  ponta  de

ferramente.

No  capítulo  4  são  apresentados  os  resultados  dos  acoplamentos  efetuados,  e  são

discutidos os desafios e problemas de implementação dos métodos de predição de FRF de

ponta de ferramenta

No  capítulo  5  estão  descritas  as  conclusões,  considerando  qual  dos  métodos  de

acoplamento obteve melhor resultado, e análise acerca de qual dos métodos de predição de

FRF de ponta de ferramenta tem mais potencial de apresentar resultados confiáveis.
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 2 REFERENCIAL TEÓRICO E FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA

O objetivo deste capítulo é apresentar a revisão bibliográfica a base teórica para o

desenvolvimento  de  acoplamento  de  subestruturas  pelas  técnicas  híbridas  numérico-

experimentais  de  subestruturação  chamadas  Receptance  Coupling  Substructure  Analysis

(RCSA) e Redução Modal de Craig-Bampton com modelo agrupado, aplicadas à máquinas-

ferramenta, utilizadas neste trabalho.

 2.1 Definições

O  termo  subestruturação  envolve  dividir  uma  estrutura  em  um  número  de

subestruturas,  obtendo-se  um  modelo  de  ordem  reduzida  das  subestruturas  (CRAIG  e

KURDILA, 2006). Subestruturas são partes da estrutura descritas em DOF que podem ser de

acoplamento, pertencentes à junção das subestruturas, e internos, que não pertencem à junção,

como mostrado na figura 2.1, onde os DOF uA
1 e uB

3 são, respectivamente, os DOF internos

das subestruturas A e B, e uA
2 e uB

2 são os graus de liberdade de acoplamento. Então, é feito o

acoplamento dos modelos de ordem reduzida de toda a estrutura. As vantagens do método são

elencadas a seguir (D’AMBROGIO e SESTIERI, 2004; DE KLERK, RIXEN e DE JONG,

2006):

    • Subestruturação permite o uso de modelos obtidos de diferentes formas, como FEM ou

FRFs obtidas por testes experimentais;

    •  Possibilita  prototipagem virtual  do  sistema,  além de  modificações  de  componentes

individuais quando a resposta do sistema acoplado não for satisfatória;

    • Permite compartilhamento e combinação de estruturas de diferentes grupos de projeto;

    • É conveniente quando a estrutura é grande ou complexa demais para ser medida como um

todo ou se energia de excitação suficiente não puder ser aplicada.
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Figura 2.1 – Subestruturas

(TRAINOTTI, HAEUSSLER e RIXEN, 2020)

Métodos  de  subestruturação  dinâmica  podem  ser  classificados  em:  baseados  no

domínio modal, com respostas descritas por matrizes generalizadas de massa, amortecimento

e rigidez, chamados de síntese modal de componentes (CMS), ou baseados no domínio da

frequência, com respostas descritas em termos de funções de resposta em frequência (FRF),

chamados de subestruturação baseada em frequência (FBS) (CUPPENS, SAS e HERMANS,

2000;  SCHEEL,  GIBANICA  e  NORD,  2019).  Em  ambos  os  métodos,  os  parâmetros

dinâmicos  utilizados  podem ser  obtidos  por  meio  experimental,  ou  extraídos  de  modelos

numéricos  ou  FEM,  além  de  permitirem  acoplamentos  híbridos,  entre  componentes

experimentais  e numéricos.  Entre os métodos utilizados neste trabalho, subestruturação de

Craig-Bampton é um método de CMS, enquanto RCSA é um método de FBS.

O  acoplamento  por  FBS tem  limitações  relacionadas  à  dificuldade  de  medir

experimentalmente graus de liberdade rotacionais (RDOF, do inglês  Rotational Degrees of

Freedom) que geralmente estão envolvidos quando acoplando estruturas caracterizadas por

comportamento  flexível.  Ao  negligenciar  RDOFs,  uma  grande  parte  das  condições  de

equilíbrio e continuidade na junção são excluídas,  e os resultados obtidos geralmente não

descrevem  satisfatoriamente  o  comportamento  dinâmico.  (PARK,  ALTINTAS  e

MOVAHHEDY,  2003;  SESTIERI,  SALVINI  e  D’AMBROGIO,  1991).  O  acoplamento

SMC  também  sofre  com  identificação  de  RDOF  e  tem  problemas  adicionais  com

identificação de parâmetros modais e truncagem modal (D’AMBROGIO e SESTIERI, 2004;

HURTY, 1965). Em ambos os casos, o papel dos RDOFs é essencial, o que torna necessário

que a técnica de acoplamento provenha uma abordagem que seja capaz de suprir o papel

dinâmico dos RDOF.
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 2.2 Acoplamento baseado em Frequência

O equacionamento matemático do acoplamento de FRF’s,  baseado nos trabalhos de

Cuppens, Sas e Hermans (2000) e D’ambrogio e Sestieri (2004), e é apresentado a seguir:

No  acoplamento  por  FBS,  os  Graus  de  Liberdade  (DOF,  do  inglês  Degrees  of

Freedom)  são  divididos  entre  os  de  acoplamento (pertencem  à  junção  de  estruturas),  e

internos (que não pertencem à junção).  É necessário que as FRF’s das estruturas a serem

acopladas,  particionadas  entre  DOF internos  e  acoplados,  sejam  conhecidas.  Em  um

acoplamento de estruturas A e B, a descrição dinâmica das estruturas é:

{X A i

X Ac
}=[H Aii

H Aic

H A ci
H A cc

]{FA i

F Ac
} (2.1)

{X Bi

XBc
}=[HB ii

H Bic

HBci
HBcc

]{FBi

F Bc
} (2.2)

Sendo:

{HUvw}As FRF’s componentes da matriz de cada estrutura;

{XUv }Deslocamentos em seus respectivos DOF;

{FUv }Forças aplicadas em seus respectivos DOF;

      i       Subscrito dos DOF internos de A e B;

       c      Subscrito dos DOF acoplados de A e B.

Assumindo conexão rígida,  situação aplicada  na conexão eixo-árvore  e  suporte  de

ferramenta  desenvolvida  neste  trabalho,  nos  DOF acoplados,  a  compatibilidade  de

deslocamentos  e o equilíbrio de forças em tais  DOF, para uma estrutura acoplada D, são

escritos como:

X Ac=X Bc=X D (2.3)

F Ac+FBc=FD (2.4)

A matriz de FRF da estrutura D completa é:
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HC=[ [H Aii ]
− 1 [H Aic ]

− 1
0

[H A ci]
−1 [H A cc]

−1
+[HBcc ]

− 1 [H Bci]
−1

0 [H Bic]
−1 [HBii ]

−1]
−1

(2.5)

Percebe-se que há três inversões de matrizes envolvidas, uma inversão para a matriz

de FRF de cada subestrutura, e uma para a matriz acoplada. Devido ao número de inversões e

ao tamanho das matrizes envolvidas, erros numéricos podem facilmente ocorrer.

Para reduzir o problema de inversão de matrizes, autores como Jetmundsen, Bielawa e

Flannelly (1988) e Gordis, Bielawa e Flannelly (1991) criaram e aperfeiçoaram um método

que resultou  na seguinte  expressão para  a  estrutura  de  FRF’s  acopladas,  com uma única

inversão  matricial,  onde  o  tamanho  da  matriz  a  inverter  é  dado  pelo  número  de  DOF

acoplados:

HC=[ [H Aii ] [H A ic] 0

[H A ci] [H Acc ] [H Bci]
0 [HBic ] [HB ii]]−{

H Aic

H A cc

H Bic

}x [H Acc
+H Bcc]

− 1{H A ic

H Acc

HBic

}
T

(2.6)

Como o método é sensível a erros de experimento, que podem ainda ser amplificados

(KODRIČ, ČEPON e BOLTEŽAR, 2021), é recomendado medir apenas uma linha ou coluna

de FRF’s ao invés de toda a matriz, para evitar inconsistências e reduzir o número necessário

de  medições.  Dessa  forma,  as  FRF’s  necessárias  podem  ser  calculadas  no  espectro  de

frequências de interesse.

2.2.1 RCSA aplicado à conexão eixo-árvore com suporte de ferramentas

Considerando  que  FRF’s  de  deslocamento  são  chamadas  de  receptâncias,  o

acoplamento de receptâncias (RCSA) é um acoplamento baseado em frequência que utiliza

FRF’s de deslocamento.

 Medir experimentalmente cada ferramenta e suporte acoplado ao eixo-árvore pode ser

custoso e demandar muito tempo no ambiente de produção (ALTINTAS, 2012). O método

RCSA  permite  acoplar  diferentes  ferramentas  e  suporte  a  um  eixo-árvore  que  sempre

permanece o mesmo. O eixo-árvore ainda é medido com teste modal experimental,  mas a

ferramenta e o suporte podem ser modelados numericamente, por métodos como modelo de

10



vigas de Euller-Bernoulli (Schmitz, 2000) ou modelo de elementos finitos (GROSSI et al.,

2015).

A máquina  (estrutura  AB) é  dividida  em duas  subestruturas:  a  subestrutura  a  é  o

suporte e ferramenta, a subestrutura b é o eixo-árvore, como mostrado na figura 2.2 (PARK,

ALTINTAS e MOVAHHEDY, 2003).

Figura 2.2: Subdivisão de estruturas em máquina-ferramenta

(ALTINTAS, 2012)

Dessa forma, as FRF’s para subestrutura A ficam:

{X1X A2
}=[H A11

H A12

H A21
H A22

]{F1F A2
} (2.7)

Sendo:

X1, XA2 = vetores de deslocamentos;

F1, FA2 = Forças aplicadas na estrutura nos pontos 1 e 2, respectivamente;

HAij = FRF’s entre os pontos i e j.

A FRF da estrutura B, no ponto 2, é:

{X B2}=[HB 22] {FB2} (2.8)
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Considerando o acoplamento rígido das estruturas A e B no ponto 2, as condições de

equilíbrio e compatibilidade no ponto 2 são, segundo equações (2.3) e (2.4):

X2=X A2
=XB2 (2.9)

F2=FA 2
+FB 2

(2.10)

Fazendo:

H2=H A22
+H B22 (2.11)

Substituir eq. (2.11) em eq. (2.8) fica:

X2=H B22
FB2

=H A21
F1+H A22 (F2− FB2) (2.12)

Rearranjando eq. (2.12) para mostrar forças na estrutura B:

FB2
=(H B22

+H A 22)
−1(H A21

F1+H A22
F2)=(H2)

−1(H A21
F1+H A 22

F2) (2.13)

Expressando  os  deslocamentos  X1 e  X2 em  função  das  FRF’s  e  forças  F1 e  F2

aplicadas:

X1=H A 11
F1+H A 12(F2−FB2) (2.14a)

X1=H A 11
F1+H A 12

F2−H A 12
(H2 )

−1 . (H A21
F1+H A22

F2) (2.14b)

X1=(H A11
−H A12(H 2)

−1H A21)F1+(H A12
−H A12(H 2)

−1H A22)F2 (2.14c)

X2=H A21
F1+H A 22(F2−F B2) (2.15a)

X2=H A21
F1+H A 22

F2−H A 22
(H2 )

−1 .(H A 21
F1+H A 22

F2) (2.15b)

X2=(H A21
−H A22(H 2)

− 1H A21)F1+(H A22
−H A22 (H2 )

− 1H A22)F2 (2.15c)

Rearranjando  as  equações  (2.14c)  e  (2.15c)  em  forma  matricial,  é  obtida  a

representação do RCSA entre eixo-árvore e suporte de ferramenta:

{X1X2}=[H A 11
−H A12 (H 2)

− 1H A21
H A12

−H A12(H 2)
−1H A22

H A21
−H A22 (H 2)

− 1H A 21
H A22

−H A22(H 2)
−1H A22

]{F1F2} (2.16)

Da equação (2.16), infere-se que:

X1
F1

=H 11=H A 11
−H A12(H 2)

− 1
H A21 (2.17a)
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X2
F1

=H12=H A21
− H A22(H 2)

−1
H A21 (2.17b)

X1
F2

=H 21=H A21
−H A12 (H 2 )

−1
H A22 (2.17c)

X2
F2

=H22=H A22
− H A22(H 2)

−1
H A22 (2.17d)

Considerando  que  (D’AMBROGIO  e  SESTIERI,  2004)  negligenciar  graus  de

liberdade rotacionais exclui parte importante das condições de equilíbrio e continuidade na

conexão,  cada uma das FRF’s deve incluir seus respectivos deslocamentos translacionais e

rotacionais, e as forças aplicadas devem incluir forças e momentos. Esse problema também

foi evidenciado por outros pesquisadores, Park, Altintas e Movahhedy (2003), Montevecchi et

al. (2017) e Maia e Silva (2021). Dessa forma, as equações (2.17) são expandidas como:

{x1θ1}=[ h11 ff
h11fM

h11Mf
h11MM

]{ f 1M 1
}=[H 11 ]{ f 1M 1

} (2.18a)

{x2θ2}=[ h12ff h12 fM
h12Mf

h12MM
]{ f 1
M 1

}=[H12 ]{ f 1M 1
} (2.18b)

{x1θ1}=[ h21ff h21fM
h21Mf

h21MM
]{ f 2M 2

}=[H21 ]{ f 2M 2
} (2.18c)

{x2θ2}=[ h22ff h22 fM
h22Mf

h22MM
]{ f 2M 2

}=[H22 ]{ f 2M 2
} (2.18d)

As FRF’s acopladas, considerando, por reciprocidade, que [H12] = [H21], são:

[H11]=[ hA 11ff
hA11 fM

h A11Mf
hA 11MM

]−[ hA 12ff
hA 12fM

h A12Mf
hA12MM

][H2 ]
−1[ hA 21ff

hA 21 fM

h A21Mf
hA21MM

] (2.19a)

[H 21]=[ hA21ff
hA21fM

hA21Mf
hA 21MM

]−[ hA 12ff
h A12fM

hA12Mf
hA12MM

][H2 ]
−1[ hA 22ff

hA22fM

hA22Mf
hA22MM

] (2.19b)

[H22]=[ hA22ff
hA22fM

hA22Mf
hA 22MM

]−[ hA 22ff
h A22fM

hA22Mf
hA22MM

][H2 ]
−1[ hA 22ff

hA22fM

hA22Mf
hA22MM

] (2.19c)

Onde:
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[H 2]
− 1=([ hA22ff

hA 22fM

hA 22Mf
h A22MM

]+[ hB22 ff
hB 22fM

hB 22Mf
hB22MM

])
− 1

(2.20)

As  FRF’s  relacionadas  aos  graus  de  liberdade  rotacionais  são  de  difícil  obtenção

experimental (PARK, ALTINTAS e MOVAHHEDY, 2003), mas possíveis de obter usando

modelo de elementos finitos, com elementos do tipo viga (BEAM). Um procedimento para

contornar a dificuldade de obter as FRF’s rotacionais experimentais, para um RCSA híbrido

experimental-computacional, é, além do teste de impacto com martelo modal necessário para

obtenção  de  FRF  translacional  no  ponto  B,  fazer  um  ensaio  extra  com  um  cilindro  de

calibração acoplado ao eixo-árvore (dessa forma o cilindro se torna um simulacro do par

suporte-ferramenta), de modo a obter [H11] e [H12]. Em seguida modelar tal cilindro com

modelo  de  elementos  finitos  em  condição  de  contorno  livre-livre,  para  obter  as  FRF’s

translacional  e  rotacional  do  mesmo,  e  aplicar  os  dados  obtidos  nas  equações  (2.19a)  e

(2.19b), onde sobrarão como incógnitas as FRF’s rotacionais do ponto B (PARK, ALTINTAS

e MOVAHHEDY, 2003).

O método de predição de FRF de ponta de ferramenta obteve o resultado mostrado na

figura 2.3, para uma FRF de ponta de fresa de topo de 4 cortes acoplada ao eixo-árvore por

um suporte tipo pinça. A precisão da predição é boa para o primeiro modo (465 Hz) e bastante

aceitável para o segundo modo, perto de 1600 Hz (PARK, ALTINTAS e MOVAHHEDY,

2003).

Figura 2.3 – Resultado método de acoplado RCSA com RDOF

(PARK, ALTINTAS e MOVAHHEDY, 2003)
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2.2.2 RCSA acoplado em dois pontos

Conforme mencionado na sessão anterior, RDOF devem ser levados em consideração,

mas sua medição experimental é complicada e muitas vezes inviável. Uma abordagem para

evitar o uso de  RDOF e ainda assim considerar seu efeito é assumir conexão rígida entre

pontos próximos, envolvendo a obtenção apenas deslocamentos translacionais.  A distância

entre os pontos rigidamente conectados não pode ser maior que um quarto do comprimento de

onda de interesse, para que se mantenha precisão do modelo (D’AMBROGIO e SESTIERI,

2004). Outro método (MONTEVECCHI et al., 2017) foi desenvolvido para acoplamento de

eixo-árvore  e  suporte  de  ferramenta  utilizando  dois  pontos  considerados  rigidamente

conectados, este método será detalhado nesta sessão.

Nomeando  o  par  ferramenta  e  suporte  de  subestrutura  T,  e  o  eixo-árvore  de

subestrutura M, são considerados para o acoplamento três pontos na subestrutura T, X1t, X2t

e X3t e dois na subestrutura M, X2m e X3m. O acoplamento se dá entre os pontos X2 e X3 de

cada estrutura, o ponto X1t representando a ponta da ferramenta. As matrizes de receptâncias

das subestruturas, bem como da estrutura acoplada A, são:

{XT 1

XT 2

XT 3
}=[GTx 1f 1

GTx 1f 2
GTx 1f 3

GTx 2f 1
GTx 2f 2

GTx 2f 3

GTx 3f 1
GTx 3f 2

GTx 3f 3

]{FTx1

FTx2

FTx3
} (2.21)

{XM 2

XM 3
}=[GM x 2f 2

GM x2 f 3

GM x 3 f 2
GM x3 f 3

]{FM 2

FM 3
} (2.22)

{X A1

X A2

X A3
}=[GAx 1f 1

GAx 1f 2
GAx 1f 3

GAx 2f 1
GAx 2f 2

GAx 2f 3

GA x 3f 1
GAx 3f 2

GAx 3f 3

]{F Ax1

F Ax2

F Ax3
} (2.23)

As condições de compatibilidade e equilíbrio são:

X A 1=XT 1 (2.24a)

X A 2=XT 2=XM 2 (2.24b)

X A 3=XT 3=XM 3 (2.24c)

F Ax1=FTx1 (2.25a)

F Ax2=FTx 2+FMx2 (2.25b)
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F Ax3=FTx3+FMx3 (2.25c)

Aplicando as condições de compatibilidade nas equações (2.21) e (2.22):

[GT x2 f 1
GT x 3f 1

GT x2 f 2
GT x 3f 2

GT x2 f 3
GT x3 f 3

]
T

{FTx 1

FTx 2

FTx 3
}=[GM x2 f 2

GM x2 f 3

GM x 3 f 2
GM x3 f 3

]{FMx 2

FMx3
} (2.26)

Aplicando as condições de equilíbrio da equação (2.26):

[ GT x2 f 1
GT x3 f 1

GT x2 f 2
+GM x2 f 2

GT x3 f 2
+GM x3 f 2

GT x2 f 3
+GM x2 f 3

GT x3 f 3
+GM x3 f 3

]
T

{F Ax1

FTx2

FTx3
}=[GM x2 f 2

GM x2 f 3

GM x3 f 2
GM x3 f 3

]{FAx 2

FAx 3
} (2.27)

[GT x2 f 2
+GM x2 f 2

GT x2 f 3
+GM x2 f 3

GT x2 f 3
+GM x2 f 3

GT x3 f 3
+GM x3 f 3

]{FTx 2

FTx 3
}=[GM x2 f 2

GM x2 f 3

GM x3 f 2
GM x3 f 3

]{F Ax2

FAx 3
}+[GT x2 f 1

GT x3 f 1
]FAx 1 (2.28)

A equação (2.28) mostra as forças aplicadas nos pontos acoplados de T em função das

forças aplicadas nos pontos acoplados de A. A solução desse sistema é dada em combinação

linear de FAx1, FAx2 e FAx3:

FTx 2=A FAx 1+B F Ax2+C FAx 3

FTx3=LF Ax1+V FAx 2+N F Ax3
(2.29)

Resolvendo a combinação linear, para as expressões dos coeficientes da combinação

linear, utiliza-se uma variável auxiliar ψ, definido pela relação a seguir:

ψ=GM x2 f 2
GM x 3f 3

−GM x 2f 3
GM x3 f 2

+GM x 2f 2
GT x3 f 3

+GT x2 f 2
GM x 3f 3

−GT x2 f 3
GM x 3 f 2

+GT x 2f 2
GTx 3f 3

−GT x 2f 3
GT x3 f 2

(2.30)

As expressões dos coeficientes presentes na equação (2.29), considerando a variável

auxiliar da equação (2.30), são:

A=
GT x2 f 1(GM x 3f 3

+GT x3 f 3)−GT x3 f 1(GM x2 f 3
+GTx 2f 3)

ψ
(2.31)

B=
GM x2 f 2(GM x3 f 3

+GT x3 f 3)−GM x3 f 2(GM x 2f 3
+GT x2 f 3)

ψ
(2.32)

C=
GM x 3f 3

GT x3 f 3
−GTx 2f 3

GM x3 f 3

ψ
(2.33)
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L=
GT x3 f 1(GM x2 f 2

+GT x2 f 2)−GTx 2f 1(GM x3 f 2
+GT x3 f 2)

ψ
(2.34)

M=
GTx 2f 2

GM x3 f 2
−GM x2 f 2

GT x3 f 2

ψ
(2.35)

N=
GM x3 f 3(GM x 2f 2

+GT x2 f 2)−GM x2 f 3(GM x 3f 2
+GT x3 f 2)

ψ
(2.36)

Considerando as condições de compatibilidade das equações (2.24), a equação (2.28)

pode  ser  rearranjada  de  acordo  com  a  matriz  de  receptâncias  da  estrutura  A,  aqui

considerando apenas as FRF’s de ponta de ferramenta:

[GA x1 f 1

GA x1 f 2

GA x1 f 3

]
T

[FAx 1

FAx 2

FAx 3
]=[GT x1 f 1

GT x1 f 2

GTx 1f 3

]
T

[FTx 1

FTx 2

FTx 3
] (2.37)

Introduzindo a equação (2.29) na equação (2.37):

[GA x1 f 1

GA x1 f 2

GA x1 f 3

]
T

[FAx 1

FAx 2

FAx 3
]=[GT x1 f 1

GT x1 f 2

GTx 1f 3

]
T

[ FAx 1

A F Ax1+BF Ax2+C F Ax3

L FAx 1+M F Ax2+N F Ax3
] (2.38)

Da equação (2.38),  resultam duas  igualdades  de  combinações  lineares  para  FAx1,

FAx2 e FAx3, igualando as combinações infere-se que:

GA x1 f 1
=GT x1 f 1

+AGT x 1f 2
+LGT x 1f 3

(2.39)

GA x1 f 2
=BGT x1 f 2

+MGT x 1f 3
(2.40)

GA x1 f 1
=CGT x1 f 2

+NGT x 1f 3
(2.41)

A equação (2.39) traz a expressão para a FRF de ponto (driving point) da ponta de

ferramenta. As equações (2.40) e (2.41) trazem as expressões para as FRF’s de transferência

(cross point) da ponta de ferramenta, os coeficientes A, B, C, L, M e N vêm da solução do

sistema linear da equação (2.28), mostrada na equação (2.29). O mesmo procedimento pode

ser  usado  para  identificar  as  expressões  para  as  FRF’s  dos  pontos  acoplados

(MONTEVECCHI et al., 2017). Neste método, as FRF’S necessárias do eixo-árvore, nos dois

pontos acoplados, são obtidas por ensaio experimental com martelo modal, e as FRF’s do par
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ferramenta-suporte são obtidas por modelo de elementos finitos, com condições de contorno

livre-livre (GROSSI et al., 2015).

O resultado do método de acoplamento RCSA em dois pontos obtido por Montevecchi

et al. (2017) está mostrado na figura 2.4, para uma FRF de ponta de fresa de topo de 2 cortes

fixada ao eixo-árvore por um suporte tipo pinça. Os resultados computados pelo método de

acoplamento mostram boa concordância com os resultados experimentais(MONTEVECCHI

et al., 2017). 

Figura 2.4 – Resultado RCSA acoplado em dois pontos

(MONTEVECCHI et al., 2017)

 2.3 Síntese Modal de Componentes (CMS)

A  síntese  modal  de  componentes  envolve  três  passos:  dividir  a  estrutura  em

componentes, seleção de conjuntos de componentes modais e acoplar os componentes modais

para formar um modelo do sistema de ordem reduzida (CRAIG e KURDILA, 2006).

A  equação  de  movimento  de  um sistema  forçado  não  amortecido  de  n  graus  de

liberdade é dada por (RAO, 2010):

M ü+Ku=f (t ) (2.42)
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Onde M e K são as matrizes de massa e rigidez de dimensão N x N, respectivamente, u

é o vetor de deslocamentos, e F(t) o vetor de forças aplicadas. Ambos os vetores de dimensão

N x 1.

Analogamente, para um sistema dividido em N(s) subestruturas, s sendo o sobrescrito

indicador da subestrutura, a equação de movimento da subestrutura s pode ser escrita como

(Rixen, 2004):

M (s) ü (s )+K (s )u (s)=f (s )+r (s ) (2.43)

Onde  M(s),  K(s) e  u(s) são as matrizes de massa, rigidez e vetor de deslocamentos da

subestrutura  (s),  respectivamente.  O  vetor  de  forças  f(s) contém  as  forças  aplicadas

externamente à subestrutura, e o vetor de forças  r(s) contém as forças internas nas interfaces

com as subestruturas adjacentes.

As matrizes de cada subestrutura devem ser divididas em graus de liberdade internos

“i”, não sujeitos à nenhuma força, e graus de liberdade de contorno “b”, sujeitos às forças

externas fb e forças de interface rb (MAPA, 2018; DINIZ, 2006; CRAIG e KURDILA, 2006).

Dessa forma, a equação (2.43) pode ser reescrita da seguinte forma:

[M ii M ib

M bi M bb]{ü i

ü b
}+[ K ii K ib

Kbi Kbb]{uiub
}={ 0

f b+rb} (2.44)

Na síntese modal de componentes, os deslocamentos físicos  u são representados em

termos de coordenadas p generalizadas pelos componentes, pela transformada de coordenadas

de rayleigh-ritz (CRAIG e KURDILA, 2006):

u(s )=Ψ (s ) p (s) (2.45)

Onde  Ψ(s) é uma matriz de transformação de coordenadas. As colunas da matriz de

transformação  Ψ contém os componentes modais da estrutura s. O número de componentes

modais  determina  o  grau  de  redução  da  descrição  da  estrutura  (CUPPENS,  SAS  e

HERMANS, 2000).  Os modos contidos  na matriz  podem ser  dos  tipos:  Modos de  corpo

rígido, modos normais, modos de restrição e modos anexos. Combinando as equações (2.43) e

(2.44), a equação de movimento em coordenadas generalizadas se torna (DE KLERK, RIXEN

e VOORMEEREN, 2008; CRAIG e KURDILA, 2006): 

M̂ (s) p̈ (s )+ K̂ (s ) p (s)=f̂ (s)+r̂ (s) (2.46)

Sendo:
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M̂ (s)=Ψ (s )T M ( s)Ψ (s) (2.47a)

K̂ (s )=Ψ ( s)T K (s )Ψ (s) (2.47b)

f̂ (s)=Ψ (s )T f (s ) (2.47c)

r̂ (s )=Ψ ( s)T r (s ) (2.47d)

A matriz de transformação de Craig-Bampton considera modos normais de interface

fixa e modos de restrição (MAPA, DAS NEVES e GUIMARÃES, 2020), e suas respectivas

formulações serão explanadas na próxima sessão.

2.3.1 Componentes Modais

2.3.1.1  Modos Normais

Modos normais podem ser classificados de acordo com as condições de contorno de

interface: modos normais de interface fixa, modos normais de interface livre, modos normais

de interface híbrida e modos normais de interface carregada (CRAIG e KURDILA, 2006).

Modos normais de interface fixa são obtidos restringindo os graus de liberdade de

interfaces e resolvendo o problema de autovalor (CRAIG e KURDILA, 2006):

[K ii−ω j
2M ii] {ϕi} j=0, j=1,2,…,Ni (2.48)

Ni é o número de graus de liberdade internos.

Modos múltiplos são o mesmo modo, pois ambos satisfazem a equação (2.48). Dessa

forma, é comum utilizar fatores escalares para padronizar os modos, um processo chamado

normalização (CHOPRA, 2007, apud MAPA, 2018 p.19). Quando normalizados pela matriz

de massa Mii, os modos de interface fixa resultam em:

Φ ii
T MiiΦii=Iii (2.49)

Φ ii
T K iiΦii=Λ ii=diag (ω j

2) (2.50)

Na figura 2.5 estão os quatro primeiros modos de interface fixa para uma viga com 8

DOF.
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Figura 2.5: Modos normais de interface fixa

adaptado de Craig e Kurdila (2006)

Segundo Mapa (2018), os modos de interface livre são obtidos fazendo  fb = 0 na

equação (2.44), o que resulta no seguinte problema de autovalor:

[K −ω j
2M ] {ϕ}j=0, j=1,2,…,Nf (2.51)

Nf é o número de modos de interface livre.

Na figura 2.6 estão os quatro primeiros modos de interface livre para uma viga com 8

DOF.
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Figura 2.6: Modos normais de interface livre

adaptado de Craig e Kurdila (2006)

2.3.1.2  Modos de restrição

Um modo de restrição é definido como a deformação estática de uma estrutura quando

um deslocamento  unitário  é  aplicado  a  um  DOF de  contorno.  O conjunto  de  modos  de

restrição para uma estrutura é dado por (CRAIG e KURDILA, 2006):

[K ii K ib

K bi Kbb][Ψ ib

Ibb ]=[ 0ibRbb] (2.52)

Rbb é  o vetor de reação no DOF de contorno. A matriz  Ψc de modos de restrição é:

Ψ c≡[Ψ ib

I bb ]=[−[K ii
−1K ib]
I bb ] (2.53)

Na figura 2.7 são mostrados 4 modos de restrição da viga da figura 2.8. No modo E1

da figura  2.7 foi aplicado deslocamento no  DOF 5 da figura  2.8, no modo E2 foi aplicada
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rotação no  DOF 6, no modo E3 foi aplicado deslocamento no  DOF 7, e no modo E4 foi

aplicada rotação no DOF 8.

Figura 2.7: Modos de restrição

adaptado de  Craig e Kurdila (2006)

Figura 2.8: Graus de liberdade em viga livre-livre

(MAPA, 2018)
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2.3.2  Acoplamento no domínio físico

 Para  acoplar  subestruturas,  duas  condições  devem  ser  satisfeitas  na  interface,

compatibilidade e equilíbrio (VOORMEEREN e RIXEN, 2012).

A condição de compatibilidade exige que os deslocamentos nos DOF de interface u(s)

das subestruturas acopladas seja o mesmo. Tal condição de compatibilidade pode ser expressa

por:

∑
s=1

N s

C (s)u(s )=Cu=0 (2.54)

Onde a matriz  C é uma matriz Booleana que garante que qualquer par de graus de

liberdade de interface  u(1) e  u(2) que  se correspondem têm o mesmo deslocamento,  isto  é

(MAPA, 2018):

u(1)−u(2 )=0 (2.55)

A  condição  de  equilíbrio  exige  que  as  forças  g(s) nos  DOF de  interface  que  se

correspondem estejam em equilíbrio (VOORMEEREN e RIXEN, 2012), ou seja:

g(1)+g(2)=0 (2.56)

Reescrevendo a condição  de  equilíbrio  em função de  uma matriz  booleana  L que

garanta o equilíbrio, temos (LAW, RENTZSCH e IHLENFELDT, 2016):

LT g=0 (2.57)

A  equação  de  movimento  do  sistema  acoplado  é  obtida  a  partir  da  equação  de

movimento de Lagrange com multiplicadores λ. O lagrangiano para n estruturas acopladas é

escrito (CRAIG e KURDILA, 2006): 

ℒ =T −V +uTCT λ (2.58)

Onde  T é a energia cinética e  V é a energia potencial do sistema, dados por (RAO,

2010): 

T=1
2
∑
s=1

N

u̇ (s )T M (s) u̇ (s )=1
2
u̇ TM u̇ (2.59)

V=1
2
∑
s=1

N

u̇ (s)T K (s ) u̇ (s )=1
2
uT Mu (2.60)
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A equação de movimento do sistema pode ser obtida aplicando a equação de lagrange

na forma (CRAIG e KURDILA, 2006):

d
dt

∂ℒ
∂u̇ j

−
∂ℒ
∂u j

=f j ,j=1,2,…,Nu (2.61)

Em que  Nu é o número de graus de liberdade.  A diferencial  da equação (2.58) de

acordo com a equação (2.61) resulta em:

M ü+Ku=f +CT λ (2.62)

Como os deslocamentos u na equação (2.62) são submetidos à equação de equilíbrio

(2.55), podemos combiná-las para formar as equações do sistema acoplado, escritas em forma

matricial:

[M 0
0 0]{üλ̈}+[ K −CT

−C 0 ]{uλ}={f0} (2.63)

2.3.3 Acoplamento em coordenadas generalizadas

O  sistema  será  agora  formulado  em  termos  de  uma  coordenada  generalizada  p,

formando uma matriz com compatibilidade e equilíbrio expressos por (Mapa, 2018):

C p p=0 (2.64)

Lp
T gp=0 (2.65)

Sendo:

C p=CΨ (2.66)

Lp=LΨ (2.67)

A  equação  de  movimento  do  sistema  é  baseada  na  equação  de  movimento  de

Lagrange, transformada para coordenadas generalizadas. O lagrangiano para sistemas de n

estruturas acopladas é escrito, com os multiplicadores de lagrange  λ (CRAIG e KURDILA,

2006): 

ℒ =T −V + pT cp
T λ (2.68)

T=1
2
∑
s=1

N

ṗ(s) TM (s ) ṗ (s)=1
2
ṗ T M ṗ (2.69)
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V=1
2
∑
s=1

N

ṗ(s )T K (s ) ṗ ( s)=1
2
pT M p (2.70)

A equação de movimento é obtida diferenciando-se a equação de Lagrange segundo a

seguinte expressão, análoga à equação (2.61):

d
dt

∂ℒ
∂ ṗ j

−
∂ℒ
∂ p j

=f pj , j=1,2,…,Np (2.71)

Em que Np é o número de coordenadas generalizadas.

A diferenciação da equação (2.68) de acordo com a equação (2.71) resulta na seguinte

equação matricial contendo Np equações de equilíbrio:

M p p̈+K p p=f p+C p
T λ (2.72)

Combinando a equação de movimento (2.72) à equação de compatibilidade (2.64),

forma-se o conjunto matricial de equações (CRAIG e KURDILA, 2006):

[M p 0
0 0][ p̈λ ]+[ K p −Cp

T

−C p 0 ][ pλ ]={f p

0 } (2.73)

Para resolver as equações (2.73), um método implícito é utilizado. O método substitui

as  coordenadas  generalizadas  dependentes  p por  coordenadas  independentes  q,  pela

transformação (CRAIG e CHANG, 1976):

p=Lpq (2.74)

Rearranjando  p e  particionando  em  Nd coordenadas  dependentes  pd e  Np –  Nd

coordenadas linearmente dependentes. Particionando a equação de compatibilidade (2.64) da

mesma forma, tem-se (CRAIG e KURDILA, 2006):

[CDDCDI ]{pD

p I
}=0 (2.75)

CDD é uma matriz quadrada não singular.

Da equação (2.75), obtém-se os graus de liberdade dependentes (MAPA, 2018):

pD=−CDD
− 1 C DIP I (2.76)

Substituindo (2.76) em (2.74), se obtém:
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p={pD

P I
}=[−CDD

−1 CDI

I II ] p I≡ Lpq (2.77)

Lp é a matriz de acoplamento de subestruturas, e é:

Lp=[−CDD
−1 CDI

I II ] (2.78)

Substituindo a equação (2.74) na equação (2.72) e multiplicando o resultado por lp
t

resulta em (CRAIG e KURDILA, 2006):

M q q̈+K qq=f q+Lp
TC p

T λ (2.79)

Onde: M q=Lp
T M p Lp; 

Kq=Lp
T K pLp; 

f q=Lp
T f p.

Das  equações  (2.75)  e  (2.78),  nota-se  que  lpcp=0,  dessa  forma,  a  equação  de

movimento do sistema se torna simplesmente (CRAIG e KURDILA, 2006; MAPA, 2018):

M q q̈+K q=f q (2.80)

2.3.4  Subestruturação de Craig-Bampton

A síntese modal  de componentes  aproxima os graus de liberdade por coordenadas

generalizadas a partir de uma matriz de transformação composta por modos. O método de

craig-bampton  considera  nessa  matriz  de  transformação  os  modos  de  interface  fixa  e  os

modos de restrição (MAPA, DAS NEVES e GUIMARÃES, 2020).

Considerando que as coordenadas generalizadas p se relacionam com as coordenadas

de  deslocamento  físico  u  através  da  transformação,  para  uma subestrutura  (s) (CRAIG e

KURDILA, 2006):

u(s )=Ψ (s ) ps (2.81)

Sendo  Ψ uma  matriz  de  transformação  composta  por  modos  da  subestrutura

correspondente,  que podem ser modos de corpo rígido,  modos normais de vibração livre,

modos de restrição e modos anexos. A fim de reduzir os graus de liberdade internos, a matriz

de transformação de Craig-Bampton considerada k modos de interface fixa Φik e os modos de
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restrição  Ψib.  Dessa forma,  a  transformação de coordenadas  de craig-bampton é dada por

(MAPA, DAS NEVES e GUIMARÃES, 2020):

u(s )={u i

ub
}

(s )

=[Φik Ψ ib

0 I bb ]
( s)

{pk

pb
}

(s)

=TCB p (2.82)

Sendo  pk o vetor de coordenadas generalizadas e  TCB a matriz de transformação de

Craig-Bampton.

Normalizando as matrizes de massa e rigidez da equação (2.44) de acordo com as

equações (2.83) e (2.84): 

T CB
T MT CB=ICB (2.83)

T CB
T KCBT CB= ΛCB=diag (ω j

2) (2.84)

As matrizes  de massa passam a  ter  as  seguintes  formas  (MAPA,  DAS NEVES e

GUIMARÃES, 2020):

M̂ CB
(s) =[ I kk M̂ kb

M̂ bk M̂ bb
]

(s)

(2.85)

K̂ CB
(s ) =[ Λkk 0kb

0bk K̂ bb]
(s )

(2.86)

Para  acoplamento  de  duas  subestruturas  1  e  2,  a  equação  (2.74)  é  escrita  como

(MAPA, 2018):

{pk 1
(1)

pb
(1)

pk 2
(2)

pb
(2)}=[ I 0 0

0 0 I
0 I 0
0 0 I

]{qk 1
(1 )

qk 2
(2 )

ub
} (2.87)

Assim tem-se as matrizes de massa e rigidez de ordem reduzida acopladas:

M̂ CB=[ I k1k1 0k2k2 M̂ k1b
(1)

0k2k1 I k2k2 M̂ k1b
(1)

M̂ bk 1

(1) M̂ bk 2

(1) M̂ bb
(1)+M̂ bb

(2)] (2.88)
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K̂ CB=[ Λk1k1
(1) 0k1k2 0k2b
0k2k1 Λk2k2

(2 ) 0k2b
0bk 1 0bk2 K̂ bb

(1)+ K̂ bb
(2)] (2.89)

2.3.5  Modelo agrupado com redução de Craig-Bampton

Um dos modelos a ser estudado neste trabalho, a modelagem agrupada com redução

de craig-bampton desenvolvido por (GROSSI et al., 2016) prevê um modelo de dois graus de

liberdade, escolhido por ser o mais simples modelo que leve em consideração um grau de

liberdade rotacional. O modelo é composto por duas massas conectadas rigidamente, e três

molas dependentes de frequência engastadas: duas translacionais e uma rotacional. O modelo

está descrito na figura 2.9, onde K1 e K2 são as molas translacionais, Kθ é a mola rotacional, θ

é o ângulo de rotação relativo entre os pontos 1 e 2.

Figura 2.9: Esquema do modelo de massas agrupadas

adaptado de Grossi et al. (2016)

O  modelo  é  então  descrito  por  três  rigidezes  complexas  caracterizadas  por

amortecimento estrutural, dessa forma:
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K j (f )=k j (f )(1+i h j ) (2.90)

K é a rigidez complexa composta pela rigidez k e amortecimento estrutural h.

Funções de resposta em frequência devem ser medidas experimentalmente nos pontos

1 e 2 do suporte de ferramenta, e a distância  l entre ditos pontos também deve ser medida.

Graus de liberdade rotacionais não podem ser negligenciados para medição precisa da FRF de

ponta de ferramenta (PARK, ALTINTAS e MOVAHHEDY, 2003). Portanto, é incluída uma

ligação rígida entre  as massas,  de forma a simplificar  a matriz  de receptâncias  e  evitar  a

necessidade de medições de FRFs rotacionais. Como já dito na sessão 2.2.2 deste manuscrito,

a distância entre os pontos rigidamente conectados não pode ser maior que um quarto do

comprimento  de  onda  de  interesse,  para  que  se  mantenha  precisão  do  modelo

(D’AMBROGIO e SESTIERI, 2004). 

O  resultado  das  medições  é  uma  matriz  2x2  composta  por  FRF’s  translacionais.

Devem ser medidas três FRF’s: direta no ponto 1 (G11), direta no ponto 2 (G22) e cruzada entre

os pontos 1 e 2 (G12):

[G (f ) ]=[G11(f ) G12 (f )
G12 ( f ) G22 (f )] (2.91)

Das  FRF  se  extraem  os  parâmetros  do  modelo  agrupado,  massa,  rigidez  e

amortecimento, de acordo com as fórmulas (2.92) e (2.93):

[H (f ) ]=[G (f ) ]− 1 (2.92)

[k (f ) ]=[H ( f ) ]+[M ] (2π f )2 (2.93)

Onde:

[M ]=[m1 0
0 m2] (2.94)

[K ( f )]=[K1 (f )+
Kθ (f )
l2

−K θ (f )
l2

−Kθ (f )
l2

K2 ( f )+
Kθ (f )
l2

] (2.95)

Não é um sistema de solução única, ou seja, mais de um modelo agrupado pode ser

encontrado.  Na abordagem de  Grossi  et  al.  (2016),  as  massas  são  fixadas  e  as  rigidezes
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dependentes  de frequência são calculadas  da seguinte  forma,  e de acordo com a equação

(2.90):

K θ (f )=kθ (f )(1+i hθ)=−l2H 12 (f ) (2.96)

K 1 ( f )=k1 ( f )(1+ih1)=H 11−
Kθ

l2+m1 (2π f )2
(2.97)

K 2 ( f )=k2 (f )(1+i h2)=H 22−
K θ

l2+m2 (2π f )2
(2.98)

Graças à parte imaginária das FRFs, rigidez k e amortecimento estrutural h podem ser

calculados e incluídos no modelo agrupado. Os valores das matrizes de massa e rigidez não

são fisicamente relacionados à estrutura da máquina, mas permitem ao modelo agrupado ser

dinamicamente equivalente à máquina sem a ferramenta nos pontos 1 e 2 (GROSSI et al.,

2016).

Este método requer um modelo da ferramenta e do suporte de ferramenta em FEM,

para permitir sua aplicação para a máquina acoplada a qualquer ferramenta com apenas uma

configuração de medição. A conexão entre a ferramenta em elementos finitos e a máquina é

feita usando redução modal de Craig-Bampton no suporte de ferramenta, que é o componente

presente tanto na medição quanto no modelo em elementos finitos, logo é o componente que

conecta os dois modelos.

O modelo em  FEM do suporte de ferramenta em configuração livre-livre deve ser

reduzido a:

    • Nós de conexão com o modelo agrupado, posicionados nos pontos de medição;

    • Nós de interface entre o suporte de ferramenta e a ferramenta.

Dessa forma é possível identificar a rigidez de contato entre a máquina e a ferramenta

e considerar qualquer tipo de conexão entre o suporte de ferramenta e a ferramenta. Somente

a matriz de rigidez é extraída da redução modal de Craig-Bampton. A massa não é necessária

por já  estar  incluída  nos  testes  experimentais,  logo no modelo  agrupado (GROSSI et  al.,

2016). A figura 2.10 mostra os nós de conexão no suporte de ferramenta.
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Figura 2.10: Nós de conexão

adaptado de Grossi et al. (2016)

Os resultados obtidos por Grossi et al. (2016) estão mostrados na figura 2.11, para

uma FRF de ponta de fresa de topo fixada em suporte tipo pinça, posicionada com 86.1mm

para fora da pinça, e na figura 2.12, com a ferramenta posicionada 70.7mm para fora da pinça.

Figura 2.11 – Resultado modelo agrupado 86.1mm

(GROSSI et al., 2016)

Figura 2.12 – Resultado modelo agrupado 70.7mm

(GROSSI et al., 2016)
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A comparação mostra uma boa conformidade entre a FRF obtida numericamente e a

FRF medida  (GROSSI et  al.,  2016).  Grossi  et  al.  (2016) também elaborou diagramas  de

estabilidade,  com as  FRFs  obtidas  de  forma  numérica  e  experimentalmente,  de  forma  a

comparar os resultados  do método com uma aplicação prática.  A figura 2.13 mostra uma

comparação dos SLD obtidos com as duas FRFs.

Figura 2.13 – Comparação de SLDs numérico e experimental

(GROSSI et al., 2016)

O  SLD  calculado  com  a  FRF  predita  está  em  conformidade  com  experimental.

Diferenças são realcionadas principalmente com falta de amortecimento nas FRFs, causando

discrepãncias  no limite  de profundidade de corte.  Posicionamento de lóbulos é predito de

forma  precisa,  permitindo  escolha  correta  de  velocidade  do  eixo-árvore  (GROSSI  et  al.,

2016).

2.4 FEM baseado em teoria de vigas de Euler-Bernoulli

Considerando um elemento uniforme de viga de comprimento L, desidade ρ, módulo

de elasticidade E, sessão reta A e momento de inércia  I. Com o deslocamento do elemento

v(x,t) seguindo a equação (CRAIG e KURDILA, 2006):

v (x , t)=∑
i=1

4

Ψ(x )v i(t) (2.99)

Onde as 4 funções de forma ψ(x) deve satisfazer as seguintes condições de contorno:

Ψ1(0)=1 ,Ψ 1(0)=Ψ1(L)=Ψ1
' (L)=0       (2.100a)
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Ψ2(0)=1 ,Ψ2(0)=Ψ2(L)=Ψ2
' (L)=0 (2.100b)

Ψ3(0)=1 ,Ψ 3(0)=Ψ3(L)=Ψ3
' (L)=0 (2.100c)

Ψ4(0)=1 ,Ψ4(0)=Ψ4(L)=Ψ4
' (L)=0       (2.100d)

Funções de forma apropriadas podem ser derivadas, considerando que o elemento de

viga  está  submetido  a  cargas  estáticas  para  produzir  as  deformações  que  satisfazem  as

equações (2.100). Logo, para uma viga carregada nas extremidades, a equação de equilíbrio

deve ser (CRAIG E KURDILA, 2006):

(EI vn)n=0 (2.101)

A solução  geral  da  equação  (2.101)  para  uma viga  uniforme,  EI  constante,  é  um

polinômio de terceira ordem da forma:

v (x )=c1+c2
x
L
+c3(

x
L
)
2

+c4(
x
L
)
3

(2.102)

Substituindo as condições de contorno das equações (2.100) na equação (2.102), são

obtidas as seguintes funções de forma para deflexão de um elemento de viga de comprimento

l (CRAIG e KURDILA, 2006):

Ψ1(x)=1−3(
x
L
)
2

+2( x
L
)
3

(2.103a)

Ψ2(x)=x−2L( x
L
)
2

+L( x
L
)
3

(2.103b)

Ψ3(x)=3(
x
L
)
2

−2( x
L

)
3

(2.103c)

Ψ3(x)=−L( x
L
)
2

+L( x
L
)
3

(2.103d)

Mesmo  as  funções  definidas  pelas  equações  (2.103)  sendo  funções  de  forma  de

deslocamento  exato  para  vigas  uniformes  carregadas  apenas  por  forças  cisalhantes  e

momentos, elas serão usadas para aproximar comportamento dinâmico, mesmo de elementos
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de viga não-uniforme que possam ser carregados transversalmente entre duas extremidades do

elemento (CRAIG e KURDILA, 2006).

Para vigas de Euler-Bernoulli, pode-se considerar que:

k ij=∫
0

L

EI Ψi
n Ψ j

ndx (2.104a)

mij=∫
0

L

ρ AΨ iΨ j dx (2.104b)

Substituindo  as  equações  (2.103)  nas  equações  (2.104a)  e  (2.104b),  obtém-se  as

seguintes matrizes de massa e rigidez para um elemento de viga de Euler-Bernoulli (CRAIG e

KURDILA, 2006):

k=
Ei

L3 [ 12 6 L −12 6 L
−6 L 4 L2 −6 L 2L2

−12 6 L 12 −6 L
−6 L 2 L2 6 L 4 L2

] (2.105a)

m=
ρ AL
420 [ 156 22L 54 −13 L

−22L 4 L2 13L −3 L2

54 −13L 156 −22L
13L −3 L2 22L 4 L2

] (2.105b)
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 3 MATERIAIS E MÉTODOS

Foram elaboradas duas subestrutras e uma estrutura equivalente às subestruturas acopladas em

modelo FEM unidimensional implementado em Scilab, com dois nós por elemento e 2 DOF

por nó, sendo um DOF de translação e um de rotação. O código utilizado para tais barras é

sempre o mesmo, alterando-se apenas dimensões e condições de contorno de acordo com cada

barra que se deseja.

Sobre o modelo FEM unidimensional, foram realizados acoplamentos por RCSA e por

redução  modal  de  Craig-Bampton.  Foram  elaborados  modelos  com  50  elementos  por

subestruturas, e 100 elementos por subestruturas. O modelo de 100 elementos foi utilizado

apenas para o acoplamento por redução modal de Craig-Bampton. O modelo equivalente às

estruturas acopladas é usado para verificar a acuidade dos métodos de acoplamento. É feita

uma comparação de precisão entre os métodos de acoplamento.

Após a etapa numérica,  foram realizados testes de impacto no  centro de usinagem

ROMI D600, com martelo de impacto e acelerômetro, de modo a obter as FRF’s necessárias

aos métodos de predição de FRF de ponta de fresa de topo estudados. Foram realizados testes

de impacto específicos ao método RCSA com RDOF. Para os métodos de RCSA acoplado em

dois pontos e modelo agrupado, os mesmos testes de impacto são capazes de servir a ambos

os métodos.

Um modelo em FEM de um suporte de ferramenta tipo cone, com sua respectiva porca

e pinça foi implementado em software Ansys, para se extrair as FRFs e matrizes de massa e

rigidez necessárias aos métodos de predição de FRF de fresa de topo RCSA acoplado em dois

pontos e modelo agrupado. Ao método de RCSA com RDOF, o modelo em elementos finitos

utilizado foi o unidimensional em SCILAB.

A figura 3.1 mostra um fluxograma dos passos realizados neste trabalho.
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Figura 3.1 – Fluxograma
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Para o desenvolvimento de métodos de acoplamento FBS e CMS, foi utilizado um

modelo  FEM de  barra  unidimensional,  desenvolvido  em algoritmo  em  SCILAB.  Foram

geradas  duas  barras,  em  configuração  engastada-livre,  como  subestruturas.  Uma  barra

engastada-engastada  de  sessão  reta  igual  às  barras  acopladas,  e  comprimento  igual  ao

somatório  das subestruturas  foi  gerada para validação dos acoplamentos.  O método CMS

desenvolvido foi subestruturação de Craig-Bampton, segundo equações (2.88) e (2.89):

M̂ CB=[ I k1k1 0k2k2 M̂ k1b
(1)

0k2k1 I k2k2 M̂ k1b
(1)

M̂ bk 1

(1) M̂ bk 2

(1) M̂ bb
(1)+M̂ bb

(2)] (3.1)

K̂ CB=[ Λk1k1
(1) 0k1k2 0k2b
0k2k1 Λk2k2

(2 ) 0k2b
0bk 1 0bk2 K̂ bb

(1)+ K̂ bb
(2)] (3.2)

O  método  FBS  foi  de  acoplamento  de  receptâncias,  segundo  equação  (2.6),

considerando graus de liberdade rotacionais:

HC=[ [H Aii ] [H A ic] 0

[H A ci] [H Acc ] [H Bci]
0 [HBic ] [HB ii]]−{

H Aic

H A cc

H Bic

}x [H Acc
+H Bcc]

− 1{H A ic

H Acc

HBic

}
T

(3.3)

Para comparação entre as FRFs geradas pelo acoplamento e a FRF extraída da viga de

referência, foi utilizado o Índice de Correlação, parâmetro que indica o grau de semelhança

entre FRFs. Tal índice varia de 0% a 100% e é dado por (LMS INTERNATIONAL, 2006,

apud GUIMARÃES, 2013 p.82):

Correlação=100
|∑i (F1i×F2i

*)|
2

[∑
i

(F 1i×F1i
*)] [∑

i

(F2i×F 2i
*)]

(3.4)

Para  o  estudo  de  requisitos  para  o  desenvolvimento  dos  três  métodos  de

subestruturação e obtenção de FRF de ponta de fresa de topo propostos, partiu-se de modelo

de elementos finitos. O FEM foi desenvolvido utilizando o software Ansys 2021 R1.

Para  extração  dos  dados  experimentais  necessários  aos  métodos  de  acoplamento

propostos, foi  utilizado  o  centro  de  usinagem  ROMI  D600  existente no  laboratório  de

usinagem  da  UFOP.  Cada  método  tem  uma  exigência  específica  de  extração  de  FRFs
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experimentais, e foram realizados testes de impacto para suprir tais dados. A configuração dos

testes será detalhada neste capítulo. Foi utilizado um suporte de ferramenta tipo cone, e, para

simplificar a análise, no lugar da ferramenta foi usada uma barra cilíndrica de aço 1020 de

14,8mm de diâmetro e 130mm de comprimento.

3.1 Modelos em Elementos Finitos

Nesta sessão serão detalhados todos os Modelos em Elementos Finitos desenvolvidos

neste trabalho.

 3.1.1 FEM para acoplamentos FBS e Craig-Bampton

Para estes métodos de acoplamento, foi desenvolvido um FEM em SCILAB versão

6.1.1, unidimensional,  considerando barras de sessão reta retangular,  segundo as equações

(2.105a) e (2.105b):

k=
Ei

L3 [ 12 6 L −12 6 L
−6 L 4 L2 −6 L 2L2

−12 6 L 12 −6 L
−6 L 2 L2 6 L 4 L2

] (3.5a)

m=
ρ AL
420 [ 156 22L 54 −13 L

−22L 4 L2 13L −3 L2

54 −13L 156 −22L
13L −3 L2 22L 4 L2

] (3.5b)

Como já mencionado, foram elaboradas três barras, as Subestruturas A e B, e uma

barra equivalente às subestruturas acopladas. As três barras são de material alumínio, com

módulo de elasticidade de 71,7 MPa e densidade de 2740 g/m3. As três barras têm 3,1mm de

altura e 2,63mm de largura. O comprimento das duas barras subestruturas é de 500mm, ambas

com condições de contorno engastada-livre. A barra equivalente, elaborada para validar os

acoplamentos, tem 1000mm de comprimento, e condições de contorno engastada-engastada,

de forma a ser representativa do resultado do acoplamento das subestruturas.

O FEM considera um DOF de translação e um de rotação por nó, e possui dois nós por

elemento  finito.  O  MEF  das  subestruturas  possui  50  elementos  em  cada,  e  o  da  barra

equivalente  possui  100 elementos.  Foram escolhidas  essas  quantidades  de elementos  para
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facilitar que se saiba o ponto exato onde são extraídas FRFs, dessa fora cada elemento tem

10mm e a posição de cada DOF na barra fica mais simples de determinar.

 3.1.2 FEM para RCSA considerando DOF rotacionais

Para este acoplamento, é necessário um modelo FEM representativo da ferramenta de

usinagem,  em condições  de contorno livre-livre.  Como experimentalmente foi-se utilizada

uma barra de aço 1020 como simulacro de ferramenta, o formato simplificado de tal barra

permite que um FEM unidimensional seja suficientemente representativo.

O código para FEM desenvolvido em SCILAB da sessão 3.1.1 foi então adaptado para

as dimensões e material adequados, sendo a barra utilizada cilíndrica, a sessão reta é circular

de  diâmetro  14,8mm,  comprimento  de  130mm,  densidade  de  7850g/m3,  e  módulo  de

elasticidade de 212,4Mpa.

 3.1.3 FEM para RCSA com acoplamento em dois pontos e modelo agrupado

Os acoplamentos por RCSA em dois pontos e por modelo agrupado necessitam de um

FEM preciso de suporte, collet, porca e ferramenta. Dessa forma, o sofware Ansys 2021 R1

foi utilizado para se desenvolver um modelo 3D suficientemente representativo. Foi elaborado

um desenho CAD do suporte tipo pinça Flexifer 40 presente no laboratório de usinagem da

UFOP, bem como suas pinça e porca, e da barra de aço 1020 utilizada como simplificação de

ferramenta. Os suporte, pinça e porca são mostrados na figura 3.2.
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Figura 3.2 – A) Suporte, B) Pinça e C) Porca

O  FEM  em  Ansys  de  suporte,  pinça,  porca  são  mostrados  na  figura  3.3,  e  da

ferramenta na figura 3.4:

Figura 3.3 – A) Suporte, B) Pinça e C) Porca em FEM
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Figura 3.4 – Ferramenta em modelo FEM

É possível notar distorções no formato da ferramenta em seu FEM. Essas distorções

foram causadas  por ter  sido necessário forçar o software Ansys a representá-la utilizando

elementos  tetraédricos,  que  não  são  os  melhores  para  se  adequar  ao  seu  formato.  Na

montagem do FEM com todas as peças juntas, é necessário que se faça pareamento de nós de

interface  entre  as  peças,  de  modo  que  os  nós  de  interface  coincidam  em  posição.  Essa

operação de pareamento de nós só é possível de ser feita em elementos tetraédricos. Uma

malha mais refinada diminuiria as distorções, mas aumentaria em demasiado a complexidade

do modelo.

Observa-se na figura 3.4,  na terminação superior  da ferramenta,  como a malha se

forma diferente da malha no restante da peça.  Isso acontece pois é ali  onde ela entra em

contato com a pinça, e os nós da malha de FE são deslocados para que estejam em posição

coincidente com os da malha FE da pinça. A figura 3.5 exibe o FEM completo, com todas as

peças.

Todas  as  FRFs  extraídas  do  FEM  em  Ansys  foram  obtidas  por  meio  da  análise

harmonic response. Para tal, foram aplicadas forças de 1N e momentos de 1N/m e lidos os

deslocamentos nos pontos de interesse.
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Figura 3.5 – FEM completo

3.2 Obtenção de dados experimentais

Como visto no capítulo 2, os métodos de obtenção de FRF de ponta de ferramenta

necessitam de dados experimentais, e tais dados foram obtidos por meio ensaios modais. Os

ensaios  foram  realizados  com um  acelerômetro  PCB PIEZOTRONICS,  modelo  352C33,

sensibilidade de 100mV/g e capacidade de medir frequências de 0,5 a 10000hz, fixado nos

pontos de interesse com cera, e martelo modal, com a posição de leitura de FRF e aplicação

de impacto variando conforme exigência de cada método. Todos os testes foram realizados

em um centro de usinagem ROMI D600, e utilizaram o mesmo suporte, tipo pinça, Flexifer

40. O acelerômetro e martelo modal são ligados a um módulo de entrada NI-9234, que envia

os dados lidos para o computador, onde o software Labview compila os dados para uma FRF.

As  FRF  extraídas  são  de  aceleração/força.  Os  métodos  de  acoplamento  utilizam

receptâncias, FRFs de deslocamento/força. A conversão das FRFs de aceleração em FRFs de

deslocamento foi feita posteriormente,  usando algoritmo escrito em SCILAB. As FRFs de

receptância  (deslocamento/força),  mobilidade  (velocidade/força),  e  inertância

(aceleração/força), são descritas da seguinte forma (LAGOS, 2016):
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Receptância: H jk (ω )=
X j

F k

(3.5)

Mobilidade: M jk (ω )=
iω X j

F k

=iω H jk(ω) (3.6)

Inertância: A jk(ω )=
−ω 2X j

Fk

=−ω 2H jk (ω ) (3.7)

Pelas  equações  (3.5)  e  (3.7),  nota-se  que  para  se  transformar  inertância  em

receptância, basta que se divida a FRF de inertância por -ω2.

3.2.1 Experimentos para RCSA RDOF

Este  método  exige  a  leitura  de  três  FRFs  experimentais.  Para  cálculo  da  FRF

rotacional no ponto de acoplamento do suporte, o método pede testes de impacto com um

cilindro curto, de modo a identificar o comportamento dinâmico do suporte acoplado ao eixo-

árvore,  e  FRFs  direta  e  cruzada  com  um  cilindro  longo,  com  o  sensor  posicionado  na

extremidade mais afastada do suporte. Todos os testes foram feitos com penetração de 30mm

dos cilindros na pinça do suporte. 

O  cilindro  curto  tem  45mm  de  comprimento,  ficando  assim  15mm  para  fora  do

suporte. O diâmetro da face de contato do acelerômetro ser 15mm, de forma que o cilindro

curto foi do menor comprimento possível de ser utilizado com essa configuração de testes. O

material  do cilindro é aço 1020 e o diâmetro é 14,8mm. O teste de impacto foi realizado

conforme mostrado na figura 3.6.
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Figura 3.6 – Teste de impacto em cilindro curto

O cilindro  longo utilizado  tem 120mm de  comprimento  total,  90mm em balanço.

Material  aço  1020,  diâmetro  de  14,8mm.  Foram  lidas  FRF  direta  na  ponta  do  cilindro,

conforme figura 3.7A, e  cruzada  com sensor  na ponta do cilindro  e  impacto  próximo ao

suporte, conforme figura 3.7B.

Figura 3.7 – Medições de FRF com cilindro longo
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3.2.2 Experimentos para RCSA com acoplamento em dois pontos e Modelo Agrupado

Ambos os métodos de RCSA com acoplamento em dois pontos e método agrupado

exigem leituras de FRF em pontos equivalentes, de onde se infere que é possível utilizar-se

das mesmas medições experimentais para elaboração dos dois métodos. Ambos os métodos

pedem que sejam medidas FRF diretas e cruzadas em dois pontos próximos do suporte, de

forma a permitir que se considere rígida a ligação entre os pontos, e seja possível considerar a

influência de RDOF medindo apenas DOF de translação. O suporte deve ser medido vazio,

sem porca e pinça, e acoplado ao eixo-árvore da máquina-ferramenta.

 Foram escolhidos dois pontos do suporte congruentes com os utilizados nos artigos

originais dos métodos, um mais próximo e um mais afastado do eixo-árvore. A figura 3.8

mostra as medições realizadas, sendo, da esquerda para a direita, FRF cruzada com o sensor

no ponto mais próximo e o impacto no ponto mais afastado do eixo-árvore (figura 3.8A), FRF

cruzada com o sensor no ponto mais afastado e o impacto no ponto mais próximo do eixo

árvore (figura 3.8B), FRF direta com o sensor no ponto mais próximo e o impacto no ponto

mais próximo do eixo-árvore (figura 3.8C), FRF direta com o sensor no ponto mais afastado e

o impacto no ponto mais afastado do eixo-árvore (figura 3.8D).

As medições foram feitas aplicando-se o impacto no ponto diametralmente oposto ao

sensor.  Isto  foi  feito  pois aplicando-se o impacto  mais  próximo,  a amplitude  de vibração

facilmente passava do limite de leitura do sensor, tornando o ensaio inútil.

Figura 3.8 – FRFs medidas no suporte de ferramenta
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 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste  capítulo,  serão  avaliados  os  resultados  obtidos  com os  acoplamentos  FBS e

Craig-Bampton, e seus resultados comparados com a barra completa gerada em elementos

finitos, e serão também avaliadas as condições e dificuldades de implementação dos métodos

de acoplamento para previsão de FRF de ponta de ferramenta estudados.

 4.1 Resultados dos acoplamentos RCSA e Craig-Bampton

Como já citado no capítulo 3, foram acopladas, via RCSA e via Craig-Bampton, duas

barras  de  500mm,  em  configuração  engastada-livre,  pela  extremidade  livre.  Após  o

acoplamento, a FRF driving point a 13mm da extremidade engastada foi comparada com a

FRF equivalente da barra de 1m e condições de contorno engastada-engastada que foi gerada

para comparação.

Ambos  os  métodos  utilizaram os  mesmos  dados  de  entrada  para  acoplamento,  as

matrizes de massa e rigidez do modelo de elementos finitos. A FRF de receptância obtida com

o acoplamento RCSA está exibida na figura 4.1.

Figura 4.1 – FRF obtida por Receptance Coupling

Percebe-se  excelente  compatibilidade  entre  a  FRF  da  estrutura  acoplada,  em

pontilhado  verde,  e  a  FRF  de  receptância  extraída  da  barra  de  referência,  em  tracejado
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vermelho, em todo o escopo de frequências utilizado. O índice de correlação,  da equação

(3.4), apontou 100%.

Na figura 4.2, está a comparação entre a FRF obtida pelo método de acoplamento de

redução  modal  de  Craig-Bampton,  e  a  FRF obtida  da  barra  de  referência.  Aqui  também

driving point a 13mm do engaste.

Figura 4.2 – FRF obtida por redução de Craig-Bampton

Observa-se que o método de acoplamento  é  capaz de prever  a  FRF com precisão

satisfatória,  as  frequências  naturais  em  todo  o  escopo  de  frequências  foram  previstas

adequadamente, bem como as amplitudes de vibração. Mas percebe-se uma certa diferença,

que tende a aumentar conforme o aumento da frequência. O índice de correlação apontou

99,9438%.

O acoplamento foi feito utilizando todos os modos de interface fixa Φ possíveis para o

modelo. Sendo um modelo de 100 DOF com 2 DOF de acoplamento, foi possível utilizar 98

modos Φ para cada subestrutura. Tais modos são aplicados na equação (2.82). Para investigar

a  possibilidade  de  a  diferença  ter  sido  causada  por  se  utilizar  quantidade  insuficiente  de

modos, o FEM foi alterado para 100 elementos por subestrutura, mantendo-se todas as outras

propriedades e dimensões iguais, o que permite a utilização de 198 modos Φ. O resultado do

acoplamento com 198 modos  Φ está na figura 4.3. Percebe-se que a diferença se manteve. O

índice de correlação apontou 94,0272%.
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Figura 4.3 – FRF obtida por redução de Craig-Bampton com 198 modos Φ

Na figura 4.4 está uma comparação entre as duas FRFs geradas pelos acoplamentos

com FEM de 50 elementos.

Figura 4.4 – FRFs obtidas por acoplamentos

Nota-se pelos resultados que o método de acoplamento por RCSA se mostrou melhor

em prever FRF driving point que o acoplamento por redução modal de Craig-Bampton. Um

provável motivo para isto é que RCSA é um acoplamento realizado no domínio da frequência,

que já trabalha com FRFs desde as subestruturas.  O método de redução modal de Craig-
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Bampton realiza o acoplamento no domínio modal, e a FRF é extraída apenas da estrutura já

acoplada, no final, o que exige uma transformação de domínios, visto que o resultado final do

dito método é uma matriz de modos de vibração e um vetor de frequências naturais. Esta

transformação tem potencial de ter induzido a pequena diferença vista no resultado final. A

diferença também pode ter sido induzida pela pouca quantidade de graus de liberdade de

interface, o que interfere na precisão do acoplamento.

4.2 Resultados Experimentais

Nesta  sessão  serão  mostradas  as  FRFs  extraídas  experimentalmente,  após  serem

processadas em código desenvolvido em SCILAB, para serem convertidas de aceleração para

deslocamento.

Das figuras 4.5 a 4.7, estão as FRFs e respectivas coerências referentes ao método de

acoplamento de RCSA que considera graus de liberdade de rotação. Na figura 4.5, está a FRF

medida pelo teste de impacto em cilindro curto (figura 3.5).

Figura 4.5 – FRF experimental cilindro curto

Na figura 4.6, está a FRF medida pelo teste de impacto  direto na ponta do cilindro

longo (figura 3.6A).
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Figura 4.6 – FRF experimental cilindro longo driving point

Nota-se, na figura 4.6, uma frequência natural ao redor de 865hz. Um pequeno pico no

gráfico de módulo, e uma inversão de fase de 180º a 0º são percebidos nessa frequência.

Na figura 4.7, está a FRF medida pelo teste de impacto cruzado na ponta do cilindro

longo (figura 3.6B).

Figura 4.7 – FRF experimental cilindro longo cross point
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Também  percebe-se na figura 4.7 uma frequência natural  ao redor de 865hz,  pelo

mesmo comportamento exibido na figura 4.6, um pequeno pico em módulo e uma inversão de

fase. Mesmo que, tanto na figura 4.6 quanto na 4.7 o pico esteja baixo e pouco destacado em

módulo,  provavelmente consequência de alto amortecimento estrutural,  a inversão de fase

indica ser uma frequência natural da estrutura.

Percebe-se que as funções coerência obtidas estão satisfatórias  para frequências  de

200hz a 2200hz, mostrando valores próximos de 1 nessa faixa. Percebe-se, nas figuras 4.5 e

4.7,  que  não há frequências  naturais  bem marcadas.  Na figura  4.6 nota-se um pico mais

destacado ao redor de 860hz.

Nas figuras de 4.8 a 4.11 são mostrados os resultados dos experimentos necessários

aos  métodos  de  RCSA  acoplado  em  dois  pontos  e  método  de  massas  agrupadas.  Tais

experimentos são mostrados na figura 3.7.

Na figura 4.8 é mostrada a FRF medida por teste de impacto cruzado com sensor alto

no suporte (figura 3.7A).

Figura 4.8 – FRF experimental sensor alto cross point

 

Na figura 4.9, é mostrada a FRF  medida por teste de impacto cruzado com sensor

baixo no suporte (figura 3.7B).
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Figura 4.9 – FRF experimental sensor baixo cross point

Na figura 4.10, é mostrada a FRF medida por teste de impacto direto com sensor alto

no suporte (figura 3.7C).

Figura 4.10 – FRF experimental sensor alto driving point
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Na figura 4.11,  é mostrada a FRF  medida por teste de impacto direto com

sensor baixo no suporte (figura 3.7D).

Figura 4.11 – FRF experimental sensor baixo driving point

Pode-se notar nas medições mostradas das figuras 4.8 a 4.11 que a coerência se torna

boa a partir de 200hz e permanece em nível aceitável por todo o espectro medido, em todas as

medições. As FRFs apresentam o característico desenho de picos pouco definidos comum em

FRFs experimentais, mas tendem a mostrar, em todas elas, uma frequência natural aparecendo

em torno de 350hz, outra em torno de 450hz, e também uma entre 1400hz e 1500hz, todas

confirmadas por inversão de fase.

4.3 Discussões acerca dos métodos de previsão de FRF de ponta de ferramenta

Os métodos de acoplamento para prevenção de FRF de ponta de ferramenta serão

agora analisados e seus problemas de aplicação serão levantados, após estudo feito sobre sua

implementação.

O método  de  acoplamento  RCSA de  Park,  Altintas  e  Movahhedy  (2003) executa

multiplicações com FRFs extraídas de forma experimental, para calcular a FRF rotacional do

ponto  de  acoplamento  da  subestrutura  referente  à  máquina-ferramenta  com  o  suporte
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acoplado. Os valores pequenos (próximos de zero) obtidos de forma experimental causam

erros numéricos que se propagam pelo método, dificultando a obtenção das FRFs. A figura

4.12 mostra os resultados das FRFs rotacionais necessárias ao método, calculadas com os

dados experimentais extraídos neste trabalho e mostrados nas figuras 4.5, 4.6 e 4.7.

Figura 4.12 – FRFs rotacionais

A quantidade de configurações de experimento necessárias ao método também é um

ponto negativo, sendo necessária a remoção do suporte da máquina-ferramenta para a troca

dos cilindros usados na obtenção dos dados necessários. Isto consome tempo, e pode induzir a

erros de medição.

Quanto aos métodos de RCSA de dois pontos de Montevecchi et al. (2017) e modelo

agrupado de Grossi et al. (2016), ambos exigem um FEM altamente complexo e preciso. Para

que tal modelo seja elaborado, é necessário um desenho em CAD do suporte de ferramenta

utilizado, o que, não sendo disponibilizado pelo fabricante da peça, deve ser elaborado. O fato

de  ser  possível  utilizar  do  mesmo  modelo  em  elementos  finitos  e  dos  mesmos  dados

experimentais em ambos os métodos mostra-se vantajoso.

Ao contrário do complexo FEM requerido, o experimento necessário aos métodos é

simples, e exige apenas uma configuração. O fato de não haver ferramenta ou cilindro preso

ao collet no experimento facilita a padronização do ensaio modal.
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O método de Modelo Agrupado exige um código computacional bastante complexo,

extraindo rigidezes dependentes de frequência das FRFs experimentais. Tal método realiza

um acoplamento por redução de Craig-Bampton entre o suporte e a ferramenta para cada

rigidez dependente de frequência extraída, o que gera alto custo computacional e aumenta a

propagação de erros. Sendo o interesse final do acoplamento é a FRF driving point da ponta

da ferramenta, mais uma conversão de domínios é necessária após o acoplamento. Como já

visto, o acoplamento por redução modal de Craig-Bampton não se mostrou o mais preciso

quando  o  objetivo  é  obter  FRFs  da  estrutura  acoplada,  o  que  cria  mais  uma  ressalva  à

aplicação desde método de previsão de FRF de ponta de ferramenta.

A aplicação das rigidezes dependentes de frequência com DOF internos no modelo de

elementos  finitos  gera  também um problema  ao  se  utilizar  o  modelo  agrupado.  O FEM

necessário  ao  método  é  de  alta  complexidade,  pois  necessita  representar  a  estrutura

geométrica do suporte, pinça, porca e ferramenta com alta precisão. Dessa forma, devido a

alta quantidade de nós presentes no FEM, as rigidezes de relação entre os DOF considerados

internos e os de acoplamento do suporte são quase sempre 0, não há relação direta entre tais

nós devido à distância entre eles no modelo, e devido a os nós se relacionarem principalmente

com os mais próximos fisicamente.

Na  figura  4.13  estão  selecionados  os  nós  de  acoplamento,  representados  pelas

legendas C, de contato com o collet, e D, de contato com a porca. Também estão selecionados

alguns elementos  nos pontos onde o método considera o modelo agrupado, representados

pelas legendas A e B. Foram selecionados elementos para que, ao se exportar as matrizes de

massa e rigidez, se pudesse escolher o nó que tivesse mais relação com os de interface. O

método de modelo agrupado prevê a utilização de um único nó em cada um desses pontos.

Essa grande seleção ainda assim não se mostrou efetiva, com as rigidezes de conexão sendo 0

para todos nós escolhidos nos pontos referentes a legenda A, e com os pontos referentes à

legenda B mostrando poucas rigidezes de conexão, insuficientes para se considerar o modelo

adequado. Percebe-se, na figura 4.13, o tamanho e complexidade do FEM, e como os nós

usados no modelo são,  proporcionalmente  à quantidade total  de nós na estrutura,  poucos.

Dessa forma, a redução do FEM para os DOF internos e de acoplamento pedida no modelo

agrupado representa um grande problema ao se aplicar o método.
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Figura 4.13 – DOF internos e de acoplamento do MEF do suporte

O  método  de  RCSA  acoplado  em  dois  pontos  pede  um  código  matemático

relativamente simples, contando apenas com somas de FRFs, o que evita propagação de erros

experimentais e mantém contido o custo computacional. Como foi demonstrado que, quando

o objetivo é obter FRFs da estrutura acoplada, o acoplamento por RCSA entrega resultados

satisfatórios, conclui-se que este método tem, entre os analisados, maior potencial de obter um

resultado adequado.

Para saber o que se esperar dos métodos de predição de FRF, foi medida uma FRF

driving point simulando-se ponta de fresa de topo, com uma barra de 130mm, posicionada

100mm para  fora  da  pinça,  em esquema de montagem semelhante  ao  da  figura  3.6A.  O

resultado obtido está exibido na figura 4.14. Percebe-se uma frequência natural bem destacada

em 690hz, aparecendo um pico no gráfico de módulo e uma inversão de fase.

A completa implementação dos métodos de predição de FRF de ponta de fresa de topo

estudados  neste  trabalho  não  foi  possível  pois  são  métodos  complexos,  que  exigem que

experimentos e códigos-fonte sejam refeitos e testados várias vezes,  o que extrapolaria  os

prazos disponíveis  para elaboração desta  pesquisa.  Qualquer  interferência  no ambiente  de
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testes pode provocar erros de medição que se propagam pelos métodos, códigos-fonte para os

acoplamentos  devem  ser  testados  em  várias  linguagens,  entre  outros  procedimentos  que

consomem tempo.

Figura 4.14 – FRF de ponta de fresa de topo driving point

58



5 CONCLUSÕES

Este  trabalho  apresentou  o  acoplamento  de  subestruturas  simuladas  utilizando  os

métodos  de  redução  modal  de  Craig-Bampton  e  RCSA,  com  o  objetivo  de  analisar  a

viabilidade de aplicação de métodos de subestruturação na predição de FRFs de ponta de

ferramenta  de  usinagem.  As  subestruturas  foram caracterizadas  por  método  de  elementos

finitos.

Foram realizados ensaios modais experimentais e elaborados modelos completos de

elementos  finitos com o objetivo  de analisar  três métodos de subestruturação focados em

obter FRF de ponta de ferramenta. Os resultados obtidos nos métodos implementados neste

trabalho também foram utilizados em tais análises.

O método que apresentou melhor resultado em predição de FRF dentre os aplicados

neste  trabalho foi  o  RCSA, com o método de Craig-Bampton também apresentando bom

resultado  mas  com  imprecisões,  que  aumentam  conforme  o  aumento  da  frequência  de

interesse. As imprecisões observadas no acoplamento por Craig-Bampton se mantém mesmo

com o aumento do número de elementos finitos nas subestruturas acopladas e aumento nos

modos  Φ utilizados,  o  que  sinaliza  que  tais  imprecisões  são  inerentes  ao  método  e  não

decorrentes  de  limitações  causados  por  utilização  de  FEM  insuficientemente  preciso.  O

método  RCSA mostrou  excelente  compatibilidade  entre  a  FRF direta  obtida  da  estrutura

acoplada e a FRF de referência utilizada para validação.

Dentre  os  métodos  de  predição  de  FRF de  ponta  de  fresa  de  topo analisados,  os

métodos de RCSA considerando RDOF e o método de modelo agrupado apresentam mais

potencial  para distorções  no resultado.  O método de acoplamento de RCSA considerando

RDOF,  por  realizar  multiplicações  em  dados  de  origem  experimental,  onde  os  valores

próximos  de  zero  obtidos  causam  erros  numéricos  que  se  propagam  pelo  método.  A

quantidade de configurações de experimento necessárias também é um ponto negativo deste

método.

O  modelo  agrupado,  por  realizar  várias  transformações  de  domínio,  e  como

demonstrado  nos  acoplamentos  realizados,  a  acoplamento  por  Craig-Bampton  tem  um

resultado não tão preciso quanto RCSA quando o objetivo é obter receptâncias do modelo

acoplado. Como o método de modelo agrupado faz um acoplamento por Craig-Bampton para

cada matriz de rigidez dependente de frequência calculada,  o potencial  de discrepância na

59



FRF de ponta de ferramenta final obtida é grande. O problema de rigidezes de relação entre os

DOF internos  e  de  interface  zeradas  também  é  grande  desvantagem  deste  método.  Uma

solução  para  tal  problema  seria  a  simplificação  do  FEM,  o  que  adicionaria  por  si  só

imprecisões. Balancear a simplificação do FEM com a suficiente obtenção de rigidezes de

relação entre DOF internos e de interface é um desafio à implementação do modelo agrupado.

Devido aos fatores citados, e considerando a maior precisão ao se utilizar acoplamento

baseado em frequência para se prever receptâncias em estruturas acopladas percebida neste

trabalho, conclui-se que o método com mais potencial de entregar resultados confiáveis é o de

RCSA  com  acoplamento  em  dois  pontos.  Este  método  exige  apenas  uma  configuração

experimental, e sua implementação computacional é relativamente simples, contando apenas

com soma de FRFs, o que evita a propagação de erros por multiplicação de FRFs.

5.1 Sugestões para trabalhos futuros

Considerando  o  que  foi  explanado  neste  trabalho,  o  próximo  passo  natural  é  a

implementação de método de predição de FRF de ponta de ferramenta. Para isto, de acordo

com  a  análise  feita  dos  três  métodos  de  acoplamento  e  predição  de  FRF  de  ponta  de

ferramenta, propõe-se:

• Utilizar FEM representativos de estruturas reais nos acoplamentos já desenvolvidos

aqui;

• Aplicar  o  método  de  predição  de  FRF  de  ponta  de  ferramenta  de  RCSA  com

acoplamento em dois pontos de modo a verificar na prática sua entrega de resultados;

• Considerando  que  a  resposta  dinâmica  muda  com  a  máquina  em  funcionamento,

sugere-se obter tal resposta.
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APÊNDICE A: Código-fonte para acoplamento por Receptance coupling

//matrizes da viga de referência

load('m_ac.dat');

load('k_ac.dat');

//matrizes da subestrutura A

load('ma.dat');

load('ka.dat');

//matrizes da subestrutura B

load('mb.dat');

load('kb.dat');

// Função que calcula frequências naturais e formas modais, ordenados e

normalizados na massa.

function [Wn_ord, U_ord]=myspec(k, m)

[al,be,VT]=spec(k,m); 

Wn=sqrt((al./be));  // autovalores

fn=Wn/(2*%pi);

tam=size(k)

for i=1:tam(1)

    alfa(i)=1/sqrt(abs(VT(:,i)'*m*VT(:,i)));

    VTn(:,i)=alfa(i)*VT(:,i);  // autovetores

end

[Wn_ord,ord]=gsort(Wn,'g','i');

for i=1:length(Wn)

    for j=1:length(ord)

        if ord(j)==i

            VTn_ord(:,i)=VTn(:,j)

            break

        end

     end     

end

U_ord=VTn_ord;    

endfunction

// Funcao que calula as FRFs

function [FRFs]=myfrf(w, Wn_ord, U_ord, k, m, Z1, Z2)

//calculando FRFs

65



wn1=Wn_ord(1);

wn2=Wn_ord(2);

ab=((2*wn1*wn2)/(wn2^2-wn1^2))*[wn2 -wn1;-(1/wn2) (1/wn1)]*[Z1; Z2];

calfa=ab(1);

cbeta=ab(2);

c=calfa*m+cbeta*k;

for i=1:length(w)

    FRFs(:,:,i)=inv(-(w(i)^2)*m+%i*w(i)*c+k);

end 

endfunction

f=1:1:2560;

w=2*%pi*f;

Z1=0;

Z2=0;

[Wn_a,U_a]=myspec(ka,ma);

[Wn_b,U_b]=myspec(kb,mb);

[Wn_ac,U_ac]=myspec(k_ac,m_ac);

[HA]=myfrf(w,Wn_a,U_a,ka,ma,Z1,Z2);

[HB]=myfrf(w,Wn_b,U_b,kb,mb,Z1,Z2);

[Hac]=myfrf(w,Wn_ac,U_ac,k_ac,m_ac,Z1,Z2);

aux1=[HA(13,13,:) HA(13,14,:) HA(13,99,:) HA(13,100,:);

    HA(14,13,:) HA(14,14,:) HA(14,99,:) HA(14,100,:);

    HA(99,13,:) HA(99,14,:) HA(99,99,:) HA(99,100,:);

    HA(100,13,:) HA(100,14,:) HA(100,99,:) HA(100,100,:)];

aux2=[HA(13,99,:) HA(13,100,:);

    HA(14,99,:) HA(14,100,:);

    HA(99,99,:) HA(99,100,:);

    HA(100,99,:) HA(100,100,:)];

aux3=[HA(99,99,:) HA(99,100,:);HA(100,99,:) HA(100,100,:)]+[HB(1,1,:)

HB(1,2,:);HB(2,1,:) HB(2,2,:)]

aux4=[HA(99,13,:) HA(99,14,:) HA(99,99,:) HA(99,100,:);

    HA(100,13,:) HA(100,14,:) HA(100,99,:) HA(100,100,:)];
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// Eq. 4.35 da Tese doutorado (Guimaraes, 2013)

for nn=1:length(f)

    Hfbs(:,:,nn)=aux1(:,:,nn)-aux2(:,:,nn)*inv(aux3(:,:,nn))*aux4(:,:,nn);

end;

Hac_13_13(1,:)=Hac(13,13,:);//vindo da viga de referência

Hfbs_13_13(1,:)=Hfbs(1,1,:);

num=0;

dem1=0;

dem2=0;

for cor=1:length(f)

    num=num+(Hac_13_13(cor)*Hfbs_13_13(cor));

    dem1=dem1+(Hac_13_13(cor)*Hac_13_13(cor));

    dem2=dem2+(Hfbs_13_13(cor)*Hfbs_13_13(cor));

end

correlacao=100*(abs(num)^2/(dem1*dem2));

//figure

plot(f,20*log10(abs(Hac_13_13)),'r--',f,20*log10(abs(Hfbs_13_13)),'g..');

xgrid

ylabel('Módulo / dB (ref. 1m/N)')

xlabel('Frequência / Hz');

hl=legend(['barra de referência';'acoplada']);
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APÊNDICE B: Código-fonte para acoplamento por Redução Modal de Craig-Bampton

//matrizes da subestrutura A

load('ka.dat');

load('ma.dat');

//matrizes da subestrutura B

load('kb.dat');

load('mb.dat');

load('Hac_13_13.dat');//FRF viga de referência

load('Hfbs_13_13.dat');//FRF acoplamento por receptance coupling

Maii=ma(1:98,1:98);

Maif=ma(1:98,99:100);

Mafi=ma(99:100,1:98);

Maff=ma(99:100,99:100);

Kaii=ka(1:98,1:98);

Kaif=ka(1:98,99:100);

Kafi=ka(99:100,1:98);

Kaff=ka(99:100,99:100);

Mbii=mb(3:100,3:100);

Mbif=mb(3:100,1:2);

Mbfi=mb(1:2,3:100);

Mbff=mb(1:2,1:2);

Kbii=kb(3:100,3:100);

Kbif=kb(3:100,1:2);

Kbfi=kb(1:2,3:100);

Kbff=kb(1:2,1:2);

//montando as matrizes de massa e rigidez completas

Ma=[Maii Maif; Mafi Maff];

Ka=[Kaii Kaif; Kafi Kaff];

Mb=[Mbii Mbif; Mbfi Mbff];

Kb=[Kbii Kbif; Kbfi Kbff];
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//problema de autovalor subestrutura A

[a1A,beA,VetA]=spec(Kaii,Maii);

ValA=(a1A./beA);

Wna=sqrt(ValA);//Cria uma matriz com as frequências naturais em rad/s na

diagonal principal

for i=1:length(Kaii(1,:))     //normalizando os modos pela matriz de massa

    a(i)=1/sqrt(abs(VetA(:,i)'*Maii*VetA(:,i)));

    VetAn(:,i)=a(i)*VetA(:,i);//VetAn=autovetores normalizados pela massa

end

//ordenando o vetor de autovalores e a matriz de autovetores

[Wna_ord,orda]=gsort(Wna,'g','i');

for j=1:length(orda)

    VetAn_ord(:,j)=VetAn(:,orda(j));

end

//subestrutura A

NmodA=98; //número de modos a serem incluídos na subestrutura A

for i=1:NmodA

    PhiA(:,i)=VetAn_ord(:,i);//Modos de restrição

end

PsiA=-inv(Kaii)*Kaif;

Ia=eye(length(Kaff(1,:)),length(Kaff(:,1)));//matriz identidade do tamanho

da matriz de GDLs de face de contato

Za=zeros(length(Kaff(1,:)),NmodA);

TcbA=[PhiA PsiA; Za Ia];

McbA=TcbA'*Ma*TcbA; //Gerando as matrizes de massa transformas pela matriz

de transformação de Craig-Bampton

KcbA=TcbA'*Ka*TcbA;

//problema de autovalor subestrutura B

[a1B,beB,VetB]=spec(Kbii,Mbii);

ValB=(a1B./beB);

Wnb=sqrt(ValB);//Cria uma matriz com as frequências naturais em rad/s na

diagonal principal

for i=1:length(Kbii(1,:))     //normalizando os modos pela matriz de massa

    b(i)=1/sqrt(abs(VetB(:,i)'*Mbii*VetB(:,i)));

    VetBn(:,i)=b(i)*VetB(:,i);//VetAn=autovetores normalizados pela massa

end

//ordenando o vetor de autovalores e a matriz de atuovetores

[Wnb_ord,ordb]=gsort(Wnb,'g','i');
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for j=1:length(ordb)

    VetBn_ord(:,j)=VetBn(:,ordb(j));

end

//subestrutura B

NmodB=98; //número de modos a serem incluídos na subestrutura B

for i=1:NmodB

    PhiB(:,i)=VetBn_ord(:,i); //Modos de restrição

end

PsiB=-inv(Kbii)*Kbif;

Ib=eye(length(Kbff(1,:)),length(Kbff(:,1)));//matriz identidade do tamanho

da matriz de GDLs de face de contato

Zb=zeros(length(Kbff(1,:)),NmodB);

TcbB=[PhiB PsiB; Zb Ib];

McbB=TcbB'*Mb*TcbB; //Gerando as matrizes de massa transformas pela matriz

de transformação de Craig-Bampton

KcbB=TcbB'*Kb*TcbB;

//acoplamento

Iaa=eye(NmodA,NmodA);

Ibb=eye(NmodB,NmodB);

Zab=zeros(NmodA,NmodB);

Zba=zeros(NmodB,NmodA);

//inicio = primeiro GDL acoplado, fim = ultimo GDL acoplado

acopAinicio=NmodA+1;//nas  matrizes  transformadas,  o  primeiro  GDL  após  o

número de modos considerados é o primeiro acoplado

acopBinicio=NmodB+1;

acopAfim=NmodA+length(Kbff(1,:));//o comprimento de uma dimensão da matriz

ff indica quantos GDL de interface existem

acopBfim=NmodB+length(Kbff(1,:));

//matriz de massa

McbkA=McbA(1:NmodA,acopAinicio:acopAfim);//pega os GDL if. lembrando que a

matriz de acoplamento (ff) para este caso é 2x2

McbKB=McbB(1:NmodB,acopBinicio:acopBfim);

//acoplando os GDL de interface após transformação de Craig-Bampton

Mcb=McbA(acopAinicio:acopAfim,acopAinicio:acopAfim)

+McbB(acopBinicio:acopBfim,acopBinicio:acopBfim); 
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Macop=[Iaa    Zab    McbkA; //Matriz de massa acoplada de Craig-Bampton

       Zba    Ibb    McbKB;

       McbkA' McbKB' Mcb];

       

//matriz de rigidez

Zaf=zeros(NmodA,2);//2 = número de GDL de face sendo acoplados

Zbf=zeros(NmodB,2);

kkka=diag(diag(KcbA(1:NmodA,1:NmodA)));

kkkb=diag(diag(KcbB(1:NmodB,1:NmodB)));

Kcb=KcbA(acopAinicio:acopAfim,acopAinicio:acopAfim)

+KcbB(acopBinicio:acopBfim,acopBinicio:acopBfim);

Kacop=[kkka   Zab    Zaf;//Matriz de rigidez acoplada de Craig-Bampton

       Zba    kkkb   Zbf;

       Zaf'   Zbf'   Kcb];

[al,be,VetAc]=spec(Kacop,Macop);//VetAc=autovetores(modos),

ValAc=autovalores(w^2)

Wnc=sqrt((al./be));//Cria uma matriz com as frequências naturais em rad/s

na diagonal principal

fnc=Wnc/(2*%pi);

for i=1:length(Kacop(:,1))     //normalizando os modos pela matriz de massa

    c(i)=1/sqrt(abs(VetAc(:,i)'*Macop*VetAc(:,i)));

    VeTAcn(:,i)=c(i)*VetAc(:,i);//VetAn=autovetores normalizados pela massa

end

//ordenando o vetor de autovalores e a matriz de atuovetores

[Wnc_ord,ordc]=gsort(Wnc,'g','i');

for j=1:length(ordc)

    VeTAcn_ord(:,j)=VeTAcn(:,ordc(j))

end     

//transformação de domínios

auxI=length(Kaff(1,:));//quantidade de GDL de face acoplados

auxXX=length(Kaii(1,:));//quantidade de GDL internos da subestrutura A

auxAA=length(Kbii(1,:));//quantidade de GDL internos da subestrutura B

zxx=zeros(auxXX,NmodB);

zaa=zeros(auxAA,NmodA);

I=eye(auxI,auxI);
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Tacop=[PhiA zxx PsiA;

       zaa  PhiB PsiB;

       Zaf' Zbf' I];

       

for  i=1:length(VetAc(1,:))

    U(:,i)=Tacop*VeTAcn_ord(:,i); 

end

//colocando os GDL de acoplamento em sua posição física

Ucopia=U;

auxGDL=99; //ultimo GDL interno da subestrutura A mais 1

auxGDL2=auxGDL+length(Kaff(1,:))-1;

auxGDL3=length(U(:,1))-length(Kaff(1,:))+1;

for j=auxGDL:auxGDL2

    U(j,:)=U(auxGDL3,:);

    auxGDL3=auxGDL3+1;

end

auxGDL4=length(Ucopia(:,1))-length(Kaff(1,:));

for i=auxGDL:auxGDL4

    j=i+2

    U(j,:)=Ucopia(i,:)

end

//FRF ultimo GDL subestrutura B

f=1:1:2560 //vetor de frequencias

w=f.*(2*%pi);

lw=length(w);

aux=length(U(1,:));

amort=0;//amortecimento estrutural

for i=1:length(Wnc_ord)

    if Wnc_ord(i)>=w(lw);//identificando a ultima frequencia natural dentro

do escopo de interesse

        i=i-1;

        break

    end

end

FRF_13_13=zeros(1:lw);

for j=1:i

   for k=1:lw

       mr=U(:,j)'*Macop*U(:,j); //massa modal
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       kr=mr*Wnc_ord(j); //rigidez modal

       r=w(k)/Wnc_ord(j);//um r para cada frequência de interesse, e um r

para cada frequencia natural

       FRF_13_13(k)=FRF_13_13(k)+(((U(13,j)*U(13,j))/kr)*(1/((1-(r*r))+

(%i*2*amort*r))));//eq. 11.31 kurdilla

   end   

end

num=0;

dem1=0;

dem2=0;

for cor=1:length(f)

    num=num+(Hac_13_13(cor)*FRF_13_13(cor));

    dem1=dem1+(Hac_13_13(cor)*Hac_13_13(cor));

    dem2=dem2+(FRF_13_13(cor)*FRF_13_13(cor));

end

correlacao=100*(abs(num)^2/(dem1*dem2));

plot(f,20*log10(abs(Hfbs_13_13)),'g',f,(20*log10(abs(FRF_13_13))+40),'b');

xgrid

ylabel('Módulo / dB (ref. 1m/N)')

xlabel('Frequência / Hz');

hl=legend(['acoplada  por  Receptance  Coupling';'acoplada  por  Craig-

Bampton']);
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